
 
 

 

Doelgroep 
 

Geldige documentatie voor registratie 
 

Bevoegde personen 

Combi studie en gezin bewijs van samenstelling van het gezin en/of wettelijk of feitelijk 

samenwonen (indien geen samenlevingscontract/huwelijk) en 

 

attest van de behandelende arts (in geval van ziekte verwante) en 

motivatiebrief waarin aangetoond wordt dat de situatie deze combinatie 

van gezin en studie enorm bemoeilijkt en 

bewijs van hulp door ondersteunende diensten voor de verwanten 
(Thuiszorg, Familiehulp, etc) 

 

Combi werk en studie: Werkstudent een verklaring van tewerkstelling of een loonbriefje (als werknemer) of  

een ondernemingsnummer van je onderneming (via een uittreksel van 

de Kruispuntbank van Ondernemingen) en bewijs van betaling van 

sociale zekerheid aan een sociale verzekeringskas (als 

zelfstandige) en 
Werkrooster dat de overlap tussen werk en studie aantoont 

 

Combi werk en studie: Werkende 

student 

Attest van STUVO AP (Studentenvoorzieningen AP) dat staaft dat je 

een werkende student bent. 
STUVO – Sociale Dienst 

 

Combi werk en studie: Student- 

ondernemer 

Attest van het ondernemersloket AP dat staaft dat je een student- 

ondernemer bent (info www.ap.be/ondernemen of 
ondernemen@ap.be) 

 
Ondernemersloket  

 

Erkende topsport een door de voorzitter ondertekend en gedagtekend attest van de 

sportclub, waarin bevestigd wordt dat jij op topsportniveau actief 

bent en 

 

een ondertekend en gedagtekend attest van de federatie dat bevestigt 

dat je op topsportniveau actief bent (enkel verplicht als je deel uitmaakt 

van de Vlaamse of Belgische selectie) en 

een gedetailleerd training- en wedstrijdschema, waarin je op maand- 

en jaarbasis de data, uren en plaats van trainingen en wedstrijden 

weergeeft en 

een overzicht van jouw (uitzonderlijke) sportieve verwezenlijkingen van 
ten minste de drie jaren voorafgaand aan de aanvraag. 

persmap (enkel op vraag van je studentenbegeleider bij twijfel of ter 
versterking van je dossier) 

 

Kunstbeoefening op repetitieschema en  

(semi-)professioneel niveau jaarkalender en 

 attest van de kunst-, cultuur- of muziekorganisatie en 
 uitnodiging van wedstrijden, tournees, tentoonstellingen, … en 

 data en uren van nodige en noodzakelijke aanwezigheid en 

 een kopie van het contract (indien je contractueel verbonden bent met 
een kunst-, cultuur- of muziekorganisatie) 

 portfolio met een overzicht van je prestaties en ervaring (enkel op 
vraag van je studentenbegeleider) 

 

Motorische functiebeperking een bewijs van inschrijving bij Vlaams Agentschap voor Personen met 

een Handicap (VAPH)  
 

 

(Behandelend) arts 
een attest van erkenning van het Directie Generaal personen met een 

Handicap  

Gemotiveerd verslag of verslag CLB 

VLOR Attesteringsbundel 

(English version) 
 

Auditieve functiebeperking een bewijs van inschrijving bij Vlaams Agentschap voor Personen met 

een Handicap (VAPH)  
 

 

(Behandelend) arts 
een attest van erkenning van het Directie Generaal personen met een 

Handicap  

Gemotiveerd verslag of verslag CLB 

VLOR Attesteringsbundel 

(English version) 
 

Visuele functiebeperking een bewijs van inschrijving bij Vlaams Agentschap voor Personen met 

een Handicap (VAPH)  
 

 

(Behandelend) arts 
een attest van erkenning van het Directie Generaal personen met een 

Handicap  
 

Gemotiveerd verslag of verslag CLB 
 

http://www.ap.be/ondernemen
https://www.ap.be/sites/default/files/reglementen/bewijstlast/nl/7_-_Attesteringsbundel_motorische_functiebeperking.docx
https://www.ap.be/sites/default/files/reglementen/bewijstlast/en/7_-_Documents_attestation_physical_disability.docx
https://www.ap.be/sites/default/files/reglementen/bewijstlast/nl/2_-_Attesteringsbundel_auditieve_functiebeperking.docx
https://www.ap.be/sites/default/files/reglementen/bewijstlast/en/2_-_Documents_attestation_hearing_impairment.docx


 VLOR Attesteringsbundel  

(English version) 

 

Chronische ziekte een bewijs van inschrijving bij Vlaams Agentschap voor Personen met 

een Handicap (VAPH)  
 

 

(Behandelend) arts 
een attest van erkenning van het Directie Generaal personen met een 

Handicap  

Gemotiveerd verslag of verslag CLB 

Eigen documentatie beantwoordend aan de vooropgestelde criteria van 
het Vlorregistratiesysteem (zie 7.8) 

VLOR Attesteringsbundel 
(English version) 

 

Ontwikkelingsstoornis: leerstoornis een bewijs van inschrijving bij Vlaams Agentschap voor Personen met 

een Handicap (VAPH)  
 

 
Criteria beschreven in 

Vlorregistratiesysteem 

een attest van erkenning van het Directie Generaal personen met een 

Handicap  

Gemotiveerd verslag, verslag CLB en handelingsgericht verslag CLB met 
vermelding diagnose leerstoornis 

Verslag van het Centrum voor Ontwikkelingsstoornissen (COS) 

Verslag van Centra voor Ambulante Revalidatie (CAR) 

Eigen documentatie beantwoordend aan de vooropgestelde criteria van 
het Vlorregistratiesysteem (zie 7.1) 

 

Ontwikkelingsstoornis: 

Autismespectrumstoornis (ASS) 

een bewijs van inschrijving bij Vlaams Agentschap voor Personen met 

een Handicap (VAPH)  
 

(Behandelend) (kinder-en 

jeugd)psychiater, 

neuropediater, erkend 

psycholoog of 

geregistreerd 

orthopedagoog 

een attest van erkenning van het Directie Generaal personen met een 

Handicap  

Gemotiveerd verslag of verslag CLB 

Verslag van het Centrum voor Ontwikkelingsstoornissen (COS) 

Verslag van Centra voor Ambulante Revalidatie (CAR) 

Eigen documentatie beantwoordend aan de vooropgestelde criteria van 
het Vlorregistratiesysteem (zie 7.2) 
VLOR Attesteringsbundel 
(English version) 

 

Ontwikkelingsstoornis: 

aandachtsdeficiëntie/hyper- 

activiteitsstoornis (AD(H)D) 

een bewijs van inschrijving bij Vlaams Agentschap voor Personen met 

een Handicap (VAPH)  

 

(Behandelend) (kinder-en 

jeugd)psychiater, 

neuropediater, neuroloog, 

erkend psycholoog of 

geregistreerd 

orthopedagoog 

een attest van erkenning van het Directie Generaal personen met een 

Handicap   

Gemotiveerd verslag of verslag CLB 

Verslag van het Centrum voor Ontwikkelingsstoornissen (COS) 

Verslag van Centra voor Ambulante Revalidatie (CAR) 

Eigen documentatie beantwoordend aan de vooropgestelde criteria van 
het Vlorregistratiesysteem (zie 7.3) 
VLOR Attesteringsbundel 

(English version) 

 

Ontwikkelingsstoornis: ticstoornis een bewijs van inschrijving bij Vlaams Agentschap voor Personen met 

een Handicap (VAPH)  

 

 

(Behandelend) (kinder-en 

jeugd)psychiater,  

neuroloog of neuropediater 

een attest van erkenning van het Directie Generaal personen met een 

Handicap  

Gemotiveerd verslag of verslag CLB 

Verslag van het Centrum voor Ontwikkelingsstoornissen (COS) 

Verslag van Centra voor Ambulante Revalidatie (CAR) 
Eigen documentatie beantwoordend aan de vooropgestelde criteria van 
het Vlorregistratiesysteem (zie 7.5) 
VLOR Attesteringsbundel 

(English version) 

 

Ontwikkelingsstoornis: 

coördinatieontwikkelingsstoornis 

een bewijs van inschrijving bij Vlaams Agentschap voor Personen met 

een Handicap (VAPH)  

 
 

(Behandelend) (kinder-en 

jeugd)psychiater,  

neuroloog of neuropediater 

een attest van erkenning van het Directie Generaal personen met een 

Handicap  

Gemotiveerd verslag of verslag CLB 

Verslag van het Centrum voor Ontwikkelingsstoornissen (COS) 

Verslag van Centra voor Ambulante Revalidatie (CAR) 
Eigen documentatie beantwoordend aan de vooropgestelde criteria van 
het Vlorregistratiesysteem (zie 7.4) 
VLOR Attesteringsbundel 

(English version) 

 

Ontwikkelingsstoornis: 

ontwikkelingsdysfasie 

een bewijs van inschrijving bij Vlaams Agentschap voor Personen met 

een Handicap (VAPH)  

 

 

 
(Behandelend) arts, 

logopedist 

een attest van erkenning van het Directie Generaal personen met een 

Handicap  

Gemotiveerd verslag of verslag CLB 

Verslag van het Centrum voor Ontwikkelingsstoornissen (COS) 

https://www.ap.be/sites/default/files/reglementen/bewijstlast/nl/12_-_Attesteringsbundel%20visuele%20functiebeperking.docx
https://www.ap.be/sites/default/files/reglementen/bewijstlast/en/12_-_Documents_attestation_visual_impairment.docx
https://s3-eu-west-3.amazonaws.com/vlor-prd/attachment/Handleiding.pdf
https://s3-eu-west-3.amazonaws.com/vlor-prd/attachment/Handleiding.pdf
https://www.ap.be/sites/default/files/reglementen/bewijstlast/nl/4_-_Attesteringsbundel_chronische_ziekte.docx
https://www.ap.be/sites/default/files/reglementen/bewijstlast/en/4_-_Documents_attestation_chronic_disease.docx
https://s3-eu-west-3.amazonaws.com/vlor-prd/attachment/Handleiding.pdf
https://s3-eu-west-3.amazonaws.com/vlor-prd/attachment/Handleiding.pdf
https://s3-eu-west-3.amazonaws.com/vlor-prd/attachment/Handleiding.pdf
https://s3-eu-west-3.amazonaws.com/vlor-prd/attachment/Handleiding.pdf
https://www.ap.be/sites/default/files/reglementen/bewijstlast/nl/3_-_Attesteringsbundel_autismespectrumstoornis.docx
https://www.ap.be/sites/default/files/reglementen/bewijstlast/en/3_-_Documents_attestation_autism_spectrum_disorder.docx
https://s3-eu-west-3.amazonaws.com/vlor-prd/attachment/Handleiding.pdf
https://s3-eu-west-3.amazonaws.com/vlor-prd/attachment/Handleiding.pdf
https://www.ap.be/sites/default/files/reglementen/bewijstlast/nl/5_-_Attesteringsbundel_ADHD.docx
https://www.ap.be/sites/default/files/reglementen/bewijstlast/en/5_-_Documents_attestation_ADHD.docx
https://s3-eu-west-3.amazonaws.com/vlor-prd/attachment/Handleiding.pdf
https://s3-eu-west-3.amazonaws.com/vlor-prd/attachment/Handleiding.pdf
https://www.ap.be/sites/default/files/reglementen/bewijstlast/nl/11_-_Attesteringsbundel_ticstoornis.docx
https://www.ap.be/sites/default/files/reglementen/bewijstlast/en/11_-_Documents_attestation_tic_disorder.docx
https://s3-eu-west-3.amazonaws.com/vlor-prd/attachment/Handleiding.pdf
https://s3-eu-west-3.amazonaws.com/vlor-prd/attachment/Handleiding.pdf
https://www.ap.be/sites/default/files/reglementen/bewijstlast/nl/6_-_Attesteringsbundel_co%C3%B6rdinatiestoornis_0.docx
https://www.ap.be/sites/default/files/reglementen/bewijstlast/en/6_-_Documents_attestation_developmental_coordination_disorder.docx


Verslag van Centra voor Ambulante Revalidatie (CAR) 

Eigen documentatie beantwoordend aan de vooropgestelde criteria van 
het Vlorregistratiesysteem (zie 7.6) 
VLOR Attesteringsbundel 
(English version) 

 

Ontwikkelingsstoornis: 

ontwikkelingsstotteren 

Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) of  

 

(Behandelend) arts, 

logopedist 

een attest van erkenning van het Directie Generaal personen met een 

Handicap of 

Gemotiveerd verslag of verslag CLB 

Verslag van het Centrum voor Ontwikkelingsstoornissen (COS) 

Verslag van Centra voor Ambulante Revalidatie (CAR) 

Eigen documentatie beantwoordend aan de vooropgestelde criteria van 
het Vlorregistratiesysteem (zie 7.7) 
VLOR Attesteringsbundel 

(English version)  

 
Psychiatrische functiebeperking een bewijs van inschrijving bij Vlaams Agentschap voor Personen met 

een Handicap (VAPH) of 
(Behandelend) (kinder- en 

jeugd)psychiater, 

neuropediater, erkend 

psycholoog of geregistreerd 

orthopedagoog 

een attest van erkenning van het Directie Generaal personen met een 

Handicap of 

Gemotiveerd verslag of verslag CLB 

VLOR Attesteringsbundel 
(English version) 

 

Overige beperking een bewijs van inschrijving bij Vlaams Agentschap voor Personen met 

een Handicap (VAPH) of 
 
 

(Behandelend) arts 
een attest van erkenning van het Directie Generaal personen met een 

Handicap of 

VLOR Attesteringsbundel 

(English version) 

 
Andere: Risicogroep Covid-19 Attest risicogroep Covid 19  

 

(Behandelend) arts 

Attest downloaden 

 
 

Andere: Talige noden Advies/attest vanuit het Student Center dat staaft dat de student talige 

noden heeft 

 
 

Taalpunt 

taalsprong@ap.be 

 
 

Andere: Andere bijzondere sociale of 

individuele omstandigheid (bv.: 

transitieperiode transgender persoon, 

overlijden in de familie, ...) 

Nader te bekijken met de studentenbegeleider  
 

Studentenbegeleider 

 

https://s3-eu-west-3.amazonaws.com/vlor-prd/attachment/Handleiding.pdf
https://s3-eu-west-3.amazonaws.com/vlor-prd/attachment/Handleiding.pdf
https://www.ap.be/sites/default/files/reglementen/bewijstlast/nl/13_-_Attesteringsbundel%20ontwikkelingsdysfasie.docx
https://www.ap.be/sites/default/files/reglementen/bewijstlast/en/13_-_Documents_attestation_developmental_dysphasia.docx
https://s3-eu-west-3.amazonaws.com/vlor-prd/attachment/Handleiding.pdf
https://s3-eu-west-3.amazonaws.com/vlor-prd/attachment/Handleiding.pdf
https://www.ap.be/sites/default/files/reglementen/bewijstlast/nl/9_-_Attesteringsbundel_ontwikkelingsstotteren.docx
https://www.ap.be/sites/default/files/reglementen/bewijstlast/en/9_-_Documents_attestation_developmental_stuttering.docx
https://www.ap.be/sites/default/files/reglementen/bewijstlast/nl/10_-_Attesteringsbundel_psychiatrische_functiebeperking.docx
https://www.ap.be/sites/default/files/reglementen/bewijstlast/en/10_-_Documents_attestation_psychiatric_disability.docx
https://www.ap.be/sites/default/files/reglementen/bewijstlast/nl/8_-_Attesteringsbundel_overige_functiebeperking.docx
https://www.ap.be/sites/default/files/reglementen/bewijstlast/en/8_-_Documents_attestation_other_disabilities.docx
https://www.ap.be/sites/default/files/reglementen/bewijstlast/Sjabloon_bewijslast_Risicogroep_Covid19.pdf
mailto:taalsprong@ap.be

