Inschrijvingsgeld in het DKO
1. Nieuwe tarieven op 1 oktober 2017
Tarieven
Schooljaar 2017-2018
Volwassenen

307 euro

Volwassenen - Verminderd tarief

129 euro

Jongeren

65 euro

Jongeren - Verminderd tarief

42 euro

2. Doorstorting van het inschrijvingsgeld
Uiterlijk 15 november 2017 stort het schoolbestuur de geïnde bedragen van zijn instelling(en) op het
rekeningnummer met IBAN-code BE50 3751 1109 7718 en BIC-code BBRUBEBB.
Uit oogpunt van begrotingsdiscipline is het belangrijk alle inschrijvingsgelden vlug en correct te innen.
Administratie en verificatie zullen toezien op tijdigheid en juistheid van de betaling die in principe uit één
storting bestaat, uitgevoerd ten laatste op 15 november. Als later uit de eindafrekening na verificatie blijkt dat
het schoolbestuur nog een bijkomend bedrag verschuldigd is, zal AgODi hiervoor een vorderingsdossier
opmaken en via zijn financiële dienst een factuur bezorgen aan het schoolbestuur.
3. Mededeling bij de overschrijving
Sommige schoolbesturen hebben meerdere instellingen. Voor de duidelijkheid vragen wij afzonderlijke
betalingen per instelling. De mededeling bij elke betaling vermeldt:
Inschrijvingsfonds DKO
Koning Albert II-laan 15 - 1210 BRUSSEL
Het instellingsnummer (6 cijfers, bv. 049106)
Het onderwijsnet: GO!, OGO of VGO.
Belangrijk voor een vlotte afhandeling is de aanwezigheid van een correct instellingsnummer.
4. Fiscale aftrekbaarheid van het inschrijvingsgeld
Het betaalde inschrijvingsgeld van het schooljaar 2016-2017 mag fiscaal ingebracht worden als kosten voor
kinderopvang in het jaar 2016. Dat geldt enkel voor kinderen die tijdens het jaar van inschrijving nog geen 12
jaar waren.
5. Terugbetaling van inschrijvingsgeld aan een leerling
Het inschrijvingsgeld is opgevat als een toelatingsvoorwaarde voor een opleiding in het deeltijds
kunstonderwijs. Een leerling moet op 1 oktober zijn inschrijvingsgeld betaald hebben om te mogen starten.
Soms vragen leerlingen om één of andere reden om het inschrijvingsgeld geheel of gedeeltelijk te recupereren.
Het is raadzaam dat de schooldirectie hierover duidelijke informatie geeft in haar schoolreglement of op
inschrijvingsformulieren zodat leerlingen goed weten waar ze aan toe zijn. AgODi betaalt niet terug aan
individuele leerlingen.
6. Opleidingscheques
Raadpleeg voor meer informatie de website van VDAB. Opleidingscheques kunnen enkel voor
loopbaanbegeleiding of voor opleidingen die:
 erkend zijn in het kader van betaald educatief verlof
(zie http://www.werk.belgie.be/defaultTab.aspx?id=544 ), of
 deel uitmaken van een persoonlijk ontwikkelingsplan in het kader van loopbaanbegeleiding.
7. Inschrijvingsgeld voor tijdelijke projecten
Voor leerlingen die zich inschrijven in een tijdelijk project (voorheen ‘experiment’) gelden de eerder genoemde
tarieven en reducties, tenzij anders vermeld in het ‘Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de
goedkeuring van tijdelijke projecten in het deeltijds kunstonderwijs vanaf het schooljaar 2007-2008'. Leerlingen
die zich inschrijven voor een gewone optie en voor een tijdelijk project waarvoor inschrijvingsgeld vereist is,
betalen tweemaal het inschrijvingsgeld.
Meer info: http://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=14290#2

