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GROEIPAKKET VANAF 18 JAAR - ONDERNEMERSCHAPSTRAJECT  

Academiejaar ….. - ….. 

 

Met het formulier gaan we na of de opleiding voldoet aan de voorwaarden voor een 
Groeipakket.  

Wie moet het formulier invullen? 

- Volgt de jongere les in een opleidingscentrum en volgt hij/zij ook een praktijkopleiding 
(stage)? Laat het formulier dan invullen door het opleidingscentrum EN de 
leertrajectbegeleider. 
 

- Volgt de jongere alleen les in een opleidingscentrum? Laat het formulier invullen door 
het opleidingscentrum. 

 
Stuur ons het ingevulde formulier snel terug. Dat is belangrijk voor een correcte betaling van 
je Groeipakket. 

Wat als de jongere een stagecontract heeft of een gelijkaardige opleiding volgt buiten België? 

Neem in dat geval contact op met je klantenadviseur. Die bezorgt je het juiste formulier.  

Wanneer moet je ons nog contacteren? 

Breng ons zeker op de hoogte als jouw zoon/dochter in de loop van het academiejaar: 

- meer dan 80 uur per maand werkt (de uren die de jongere werkt in het kader van 
student@work tellen niet mee om die 80 uur te berekenen); 

- een sociale uitkering ontvangt; 

- een zelfstandige activiteit uitoefent; 

- de opleiding stopzet. 

Wens je meer informatie? 

Neem met ons contact op voor informatie over jouw dossier.   

Alle onze kantoren vind je terug op onze website. 
 

KidsLife Vlaanderen, Sint-Clarastraat 48, 8000 Brugge T: 078 48 23 45 

 M: vlaanderen@kidslife.be 
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Dossiernummer/Rijksregisternummer: ……………………………………….. 
 

 
 In te vullen door het opleidingscentrum 

Naam en voornaam  Ik    ...........................................................................................................................  

Naam en voornaam van 
de jongere 

 
verklaar dat  .........................................................................................................  

Naam en adres 
 

In ons opleidingscentrum  ..............................................................................  

 ..................................................................................................................................  

Ingeschreven is/was voor de opleiding  ....................................................  

 ..................................................................................................................................  

 
 

 jaar   .....................  dat begint op  ....................   ................... en eindigt op   

kerstvakantie van  .............................................  tot  .......................................  

paasvakantie van  ..............................................  tot  .......................................  

zomervakantie van  ..........................................  tot  .......................................  
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Volgt/volgde de jongere 
per week minstens 17 
lesuren? 

Gelijkgesteld met lesuren: 
- Uren verplichte stage voor 
het getuigschrift 
- Uren verplichte oefeningen 
in het opleidingscentrum 
(onder toezicht van leraren 
in het opleidingscentrum) 
- Verplichte studie-uren in 
het opleidingscentrum (max 
4) die onder toezicht in het 
opleidingscentrum worden 
doorgebracht 

 o Ja 

o Nee 

Stempel van het 
opleidingsinstelling 
 
 

 Ik verklaar dit formulier naar waarheid ingevuld te hebben. 

Datum  ....................................................................................................................  

Telefoon  ...............................................................................................................  

E-mail  ....................................................................................................................  

Handtekening  .....................................................................................................  

 

 

 

 

 

 In te vullen door de leertrajectbegeleider 

Naam en voornaam  Ik    ...........................................................................................................................  

naam en voornaam van 
de jongere 

 
verklaar dat  .........................................................................................................  

een stageovereenkomst gesloten heeft op  .............................................  

Naam en adres 
werkgever 
(stagemeester) 

 
met  .........................................................................................................................  
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  voor de periode  van  .......................................  tot  .......................................  

Alleen de stages die 
verplicht zijn voor het 
diploma tellen mee 
voor de vereiste 17 
lesuren. 

 
De stageovereenkomst is gesloten voor .......................................... 
uren per week, 
bestaande uit lesuren en verplichte stages voor het diploma. 

 

Bruto vergoeding per 
maand 

  …………………………………. EUR 

De stageovereenkomst 
is 

 

 � tot de gestelde einddatum uitgedaan 

� verbroken op  .................................................................................................  

� geschorst van   ..............................................  tot 
………………………………. ......................................  

Ik verklaar dat de ondernemersopleiding voldoet aan de wettelijke voorwaarden. 
 
Datum  ....................................................................................................................  

Telefoon  ...............................................................................................................  

E-mail  ....................................................................................................................  

Handtekening  .....................................................................................................  

 

 
 
 
 
 


