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Brussel, 30 juni 2015

● Persmededeling ●
Vrijstelling voor studies in het kader van knelpuntberoepen
(school- of academiejaar 2015-2016)

Ook dit jaar publiceert de RVA een folder “Focus op vrijstelling voor studies in het
kader van de knelpuntberoepen”. In deze folder staat de lijst van studies die
voorbereiden op de uitoefening van een knelpuntberoep en waarvoor de RVA
een vrijstelling verleent aan de werkloze die een van deze opleidingen
volgt.
De werkloze behoudt zo zijn recht op werkloosheidsuitkeringen en wordt bovendien
vrijgesteld van bepaalde verplichtingen.
Personen die de vrijstelling hebben:
• mogen een job weigeren;
• moeten niet langer beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt;
• moeten niet langer ingeschreven zijn als werkzoekende.
De folder richt zich tot uitkeringsgerechtigde volledig werklozen die minstens 2 jaar
geleden hun studies hebben beëindigd en geen einddiploma van het hoger
onderwijs hebben.
In vergelijking met de lijst die voor het vorige school- en academiejaar werd
goedgekeurd, werden aan de Nederlandstalige lijst volgende studies
toegevoegd:
- voor
•
•
•

het hoger secundair technisch of beroepsonderwijs
optiek – optometrie
zorgkundige - opleiding thuis/bejaardenzorg (7e jaar)
lasser werd toegevoegd bij de voorbeelden voor metaalbewerking

- secundair na secundair
• 7e TSO internationaal transport en goederenverzending
• 7e TSO industrieel onderhoudstechnieker of - mecanicien
- voor het hoger onderwijs: professionele bachelor (één cyclus)
• optiek – optometrie
• bedrijfsmanagement, enkel de volgende afstudeerrichting: logistiek
management
Een aantal studies werden niet langer opgenomen in de Nederlandstalige
lijst:
- voor
•
•
•
•

het hoger secundair technisch of beroepsonderwijs
bouw
houtbewerking en houtconstructie
informatica
elektriciteit en elektrische installaties op BSO-niveau (wel nog TSO-niveau)
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- voor het hoger onderwijs: professionele bachelor (één cyclus)
• bachelor secundair onderwijs (lerarenopleidingen): wiskunde en technische
vakken
• bachelor lager onderwijs (lerarenopleiding)
• bachelor kleuteronderwijs (lerarenopleiding)
- voor het hoger onderwijs: bachelor en master (twee cycli)
• specifieke lerarenopleidingen secundair onderwijs aan de universiteit (het
vroegere aggregaat): wiskunde
Voor de wijzigingen in de Franstalige lijst verwijzen we naar het Franstalig
persbericht.
Naast een lijst van de studies die werklozen voorbereiden op de uitoefening van
een knelpuntberoep, wordt in de folder ook vermeld welke acties de werklozen bij
de verschillende instellingen (RVA-kantoor, onderwijsinstelling) moeten
ondernemen om van de vrijstelling te kunnen genieten.
De folder is beschikbaar in alle RVA-kantoren en op de RVA-website www.rva.be,
rubriek “Documentatie - Publicaties - Brochures - Volledige werkloosheid”.

Voor meer informatie kunt u terecht bij de dienst Communicatie, tel. 02 515 42 81.

