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Inschrijvingstarief Academiejaar 2018-2019
Inschrijvingsgeld normaal tarief nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn nnn
€ 440 juweelontwerp/edelmetaal, keramiek, modeontwerp/theaterkostuum, grafiekkunst,
projectatelier (monumentale kunst), glas in lood, schilderen-fresco, scenografie, houtbeeld, hout-meubel, meubelrestauratie, steen-beeld, kantwerk, textiele kunst,
kunstambacht textiel, weefontwerp *

€ 470 video- filmkunst, sounddesign, schilderkunst, tekenkunst, beeldhouwen en
ruimtelijke kunst, fotokunst, beeldende-en audiovisuele kunsten (kunstexploratie),
levend model, cross over project **
€ 330 Kunstrecensent

€ 85 1ste graad (6-7 jarigen) en 2de graad (8-11 jarigen) en 3de graad (12-17 jarigen)
Inschrijvingsgeld verminderd tarief nnnnnnnnnnnnnnnnoner voorbehoud)nnnnnnnnnnnnnnnn
€ 280 Werklozen en bestaansminimum OCMW en mindervaliden * ipv 440€

€ 310 Werklozen en bestaansminimum OCMW en mindervaliden ** ipv 470€
€ 170 Werklozen en bestaansminimum OCMW, mindervaliden en jongeren *** ipv 330
€ 200 Jongeren 18-24 jaar (Personen mogen de leeftijd van 25 jaar niet bereikt hebben op
31 december van het betreffende schooljaar) ipv. 440€ / 470€ (Kopie ID vereist)

€ 150 Studenten AP hogeschool ( Beeldende kunsten) & studenten UA ( restauratie
conversatie en architectuur ) Inschrijvingsbewijs AP of UA vereist.
(Studenten mogen op 31 december 2018 de leeftijd van 25 jaar niet bereikt hebben om in aanmerking te
komen voor dit tarief !)

€ 60 voor de 1ste, 2de en 3de graad. ipv. 85 €. Indien iemand van het gezin ook les in het
DKO volgt, of als het gezinshoofd voltijds werkloos is, geniet van bestaansminimum, of
mindervalide is. Attest vereist. Indien de moeder het gezinshoofd is, dient er een bewijs van
gezinssamenstelling binnengebracht te worden.
Hoe aanspraak maken op verminderd tarief nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
Verminderde tarieven worden enkel toegekend na binnenbrengen van de juiste attesten:
Attest werkloosheid: afgeleverd door VDAB (werkwinkel), bestemd voor het deeltijds kunstonderwijs,
afgestempeld en gedateerd tussen 1 en 30 september 2018. Attesten van vakbonden, e.d. worden niet
aanvaard.
- Attest leefloon: afgeleverd door OCMW of een ‘attest inkomensgarantie voor ouderen.
- Attest invaliditeit: attest mutualiteit met vermelding 66% invaliditeit.
- Politiek vluchtelingen.
Rekeningnummer:

068-2328641-86

IBAN Nummer: BE78 068-2328641-86

BIC: GKCCBEBB

