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Reglement Stadsbeurs 2020 

 

Wat? 

De stadbeurs is een beurs voor de dagcursussen Nederlands voor anderstaligen (NT2) niveau 2, 3, 4 en 5 bij 
Linguapolis.  
 

Voor wie? 

Je voldoet aan alle onderstaande voorwaarden op het moment dat je de beurs aanvraagt: 
 
1. Educatief perspectief 

Je wil de verschillende niveaus zo snel mogelijk volgen om op het einde te slagen voor de Interuniversitaire 

Taaltest Nederlands voor Anderstaligen (ITNA). Als je slaagt voor de test, kan je een opleiding in het hoger 

onderwijs volgen. 

2. Inkomen  
Je hebt een totaal gezinsinkomen dat lager ligt dan €3000 bruto.  

a. Je hebt een vervangingsinkomen: 
Dit kan je bewijzen met één van de volgende documenten. Dit document mag maximum 1 maand oud 
zijn wanneer Atlas de voorwaarden voor een stadsbeurs controleert. 

o bewijs van een vervangingsinkomen via sociale zekerheid of sociale bijstand. Bijvoorbeeld 
leefloon van het OCMW; 

o stempelvergoeding van RVA; 
o ziekteverzekering; 
o document van een andere uitbetalingsinstelling …. 

b. Je hebt een beperkt (gezins)inkomen uit arbeid. 
Dit kan je bewijzen door: 

o je laatste 3 loonbrieven (indien je alleenstaand bent). Of 
o de laatste 3 loonbrieven van jezelf én je partner. Of 
o de laatste 3 loonbrieven van je partner of van de persoon van wie je ten laste bent.  

Let op: 

- Bij twijfel vraagt Atlas je laatste aanslagbiljet van de belastingen. 
- Zelfstandigen tonen het laatste aanslagbiljet en alle inkomensbewijzen van hun partner en de  

personen ten laste.  
- De medewerkers van Atlas zullen je gezinssamenstelling natrekken in het rijksregister. 

 
3. Inburgering 

• Je bent gestart met het inburgeringstraject of je hebt een inburgeringsattest.  
Heb je nog geen inburgeringscontract, maak dan een aantal weken vóór de start van de cursus een 
afspraak bij Atlas. 

• Je bent maximaal 40 jaar oud. 
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4. Verblijfplaats 

Je woont officieel in de stad Antwerpen.  
Het gaat om volgende postcodes: 2000 Antwerpen - 2018 Antwerpen - 2020 Antwerpen - 2030 Antwerpen 
- 2040 Antwerpen - 2050 Antwerpen - 2060 Antwerpen - 2100 Deurne - 2140 Borgerhout - 2170 Merksem 
- 2180 Ekeren - 2600 Berchem - 2610 Wilrijk - 2660 Hoboken. 
 

5. Academisch profiel 
Je hebt een academisch profiel. Dit wil zeggen: 

• Je hebt een Europese taal (Frans/Engels/Duits/…) als vreemde taal gestudeerd op school; 

• Je hebt een bachelor of een master behaald. Indien je 26 jaar bent of jonger behaalde je minimaal een 
diploma secundair onderwijs; 

• Je behaalde een COVAAR-score van minimaal 40; 

• Je leert snel en je kan zelfstandig informatie verwerken; 

• Je hebt tijd om aan zelfstudie te doen; 

• Je hebt toegang tot een computer en je bent computervaardig. 
 

6. Resultaat vorige modules NT2 
De medewerker van Atlas bespreekt met jou je NT2-traject: 
Heb je reeds een niveau bij Linguapolis  gevolgd?  

• Het resultaat van het vorige niveau moet A, B, C of D zijn om voor het volgende niveau een stadsbeurs 
te krijgen. Je mag dit resultaat niet met een herexamen hebben verkregen.  

• Heb je 1 niveau 2 keer gevolgd? Dan heb je geen recht op een stadbeurs voor het volgende niveau. 

• Een onderbroken traject kan een reden zijn om je geen stadsbeurs te geven. 

• Breng het certificaat van je laatst gevolgde niveau mee naar de afspraak in Atlas. 
 
Heb je les gevolgd bij CVO?  
We bekijken of je een intensief en snel traject hebt gevolgd. Een traag of onderbroken traject kan een 
reden zijn om je geen stadsbeurs te geven. Bijvoorbeeld: een niveau bissen, pauzes tussen NT2-modules, 
…. 

Hoeveel betaal je voor een module? 

Indien je voldoet aan de voorwaarden kan je een stadsbeurs aanvragen. Het beursgeld hangt af van je totaal 
bruto gezinsinkomen.  
 

 

Hoe vraag je een beurs aan? 

Je volgt nog geen les bij Linguapolis 
1. Kijk op de Linguapolis-website wanneer je kunt inschrijven: www.linguapolis.be/nederlands  
2. Maak een afspraak bij Atlas. Je kan een afspraak maken: 

o Bij het onthaal van Atlas (Atlas – Carnotstraat 110 – 2060 Antwerpen) 

Niveau Type cursus Aantal 
Contact-
uren 

Totaal  
gezinsinkomen 
(bruto) 

Tarief Beursgeld Eigen bijdrage 

Niveau 2, 3, 4, 5 
perspectief 
hogere studies 

Ochtendcursus 
en taalbad 

90 uur < 2000€ €520 €480 €40 

tussen 
2000 - 3000€ 

€520 €345 €175 
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o Via de link  https://www.atlas-antwerpen.be/nl/studeren/vraag-een-studiebeurs-nederlands-
aan/afspraak-studiebeurs. Noteer in het bericht dat je een afspraak  wil maken voor een 
stadsbeurs bij Linguapolis. 

 
Let op: deze afspraak maak je best al een maand vóór de start van de cursussen. 

3. Heb je recht op een stadsbeurs? Ga je met je beurs zo snel mogelijk naar Linguapolis om je in te schrijven. 
o Bij je inschrijving betaal je meteen je eigen bijdrage: €40 of €175. Je kan enkel met bancontact 

betalen. 
o Je doet een instaptest (op afspraak). 

▪ Kan je starten in niveau 2, 3, 4 of 5 perspectief hogere studies?  Je inschrijving is in orde. 
▪ Moet je starten in niveau 1? Je kan de stadsbeurs niet gebruiken.  

• Betaal je de inschrijving volledig zelf? Je inschrijving is in orde.  

• Betaal je de inschrijving niet zelf? Annuleer je inschrijving. Linguapolis betaalt je 
eigen bijdrage terug. Je betaalt wel €35 voor de intake. 

  
Je volgt al les bij Linguapolis en je wil inschrijven met een stadsbeurs voor een hoger niveau 
Na elk module worden de voorwaarden voor een stadsbeurs opnieuw gecontroleerd. Je moet je 
gezinsinkomen dus opnieuw bewijzen. Medewerkers van Atlas zijn hiervoor aanwezig op de 
certificaatsuitreiking bij Linguapolis.  
Kan jij niet aanwezig zijn? Maak een maand vóór de start van de volgende cursus een afspraak bij Atlas. 
 
Indien je aan alle voorwaarden voldoet, geeft Atlas jou een document ‘doorverwijzing stadsbeurs Linguapolis’.  
 
Belangrijk: 

• De stadsbeurs dient voor de ochtendcursus van 4 keer per week of voor het taalbad (januari of juli). 

• Cursisten die voltijds werken kunnen een uitzondering vragen om de stadsbeurs voor de avondcursus te 
gebruiken. Zij moeten hun arbeidscontract voorleggen. Vanzelfsprekend moeten zij ook aan de 
inkomensvoorwaarden voldoen. 

• Atlas kan geen stadbeurzen uitreiken indien het jaarbudget voor stadsbeurzen op is. 

• Atlas zal voorrang geven aan cursisten die slaagden met een A, B of C-score indien het stadsbeursbudget 
te laag is om op alle legitieme beursaanvragen  in te gaan. Cursisten die slagen met een D-score krijgen dus 
enkel een stadsbeurs voor het volgende niveau als het stadsbeursbudget dit toelaat. 

• Deze stadsbeurs is enkel geldig voor de eerstvolgende cursus met vrije plaatsen. 

• Na de start van de cursus kan je geen stadsbeurs meer aanvragen. 

• Vraag je een stadsbeurs aan? Dan ga je akkoord met: 
✓ Linguapolis en Atlas mogen jouw gegevens met elkaar delen. 
✓ Atlas mag jou informatie vragen over je NT2-traject  en je professionele en educatieve loopbaan.  
✓ Atlas mag informatie over jou en je gezin opvragen uit het rijksregister. 
✓ Atlas mag informatie over jou en je partner opvragen bij VDAB en OCMW. 

• Bij poging tot fraude ( bijvoorbeeld achterhouden van inkomensbewijzen, liegen over NT2-resultaten, over 
het NT2-traject, over de gezinssamenstelling, …) heeft de cursist nooit meer recht op een stadsbeurs. 

 

Contactgegevens  

Atlas - Carnotstraat 110 - 2060 Antwerpen 

tel.: +32 3 3 338 70 11 - www.atlas-antwerpen.be  

 

Linguapolis - Universiteit Antwerpen  

Stadscampus - Kleine Kauwenberg 12 - 2000 Antwerpen  tel.: +32 3 265 48 03 

www.linguapolis.be/openingsuren 
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