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HERSCHOLINGSDOSSIER RIZIV 

Indien je een ziekte-uitkering krijgt, kan je aan de medisch adviseur van jouw ziekenkas vragen of je recht hebt 

op een ‘herscholingsdossier RIZIV’. 

Een belangrijke voorwaarde hierin is dat je je referentieberoep niet meer mag/kan uitvoeren (dit dient bevestigd 

te worden door een specialist op papier). 

Bijvoorbeeld:  

1. je hebt medische/psychische problemen waardoor je niet meer in staat bent om een job te vinden/te 

doen waarvoor je diploma in aanmerking komt  

2. je hebt medische/psychische problemen waardoor je niet meer in staat bent om een gelijkaardige job te 

vinden/te doen dat je in je arbeidsverleden wel ervaring in hebt opgedaan 

Uiteindelijk is het eerst de medisch adviseur van jouw ziekenkas die a.d.h.v. een lijst vragen zal bepalen of je 

kans maakt op een herscholingsdossier riziv. Jouw medisch adviseur stuurt haar advies naar het RIZIV. Het 

RIZIV beslist op basis van het verslag van jouw medisch adviseur of je recht hebt op een herscholing. 

Zo ja, dan kan je zelf op zoek gaan naar een opleiding maar je kan ook beroep doen op de VDAB om jou hierin 

te helpen. Zij hebben immers een samenwerking met het RIZIV om mensen te ondersteunen in hun zoektocht. 

Je zal van je medisch adviseur een contactpersoon bij de ziekenkas toegewezen krijgen die administratieve 

zaken voor je regelt en al dan niet je gekozen opleiding goedkeurt. 

Eens de opleiding gekozen is, laat je dit weten aan je contactpersoon bij de ziekenkas. Hij/Zij stuurt dan een 

attest naar het RIZIV met de start, de inhoud, de duur en de kosten van je opleiding. Hou er rekening mee dat het 

RIZIV soms op zich laat wachten om je definitieve goedkeuring te bezorgen. Dit is belangrijk omdat het RIZIV 

immers je opleiding zal betalen en je kan niet starten zolang de opleidingsinstantie geen geld voor je opleiding 

ontvangt, wat logisch is. Dit kan voor vertraging zorgen van de start van je opleiding, hou hier rekening mee! 

Eens je gestart bent met de opleiding, hou dan al de bewijzen van aanwezigheid goed bij (bijvoorbeeld 

certificaten). Op het einde van een jaar en/of het einde van de opleiding vraag je aan je opleidingsinstantie een 

attest waarop staat: 

1. het aantal dagen dat je les hebt gevolgd (tenzij dit op je certificaten of op een ander officieel document 

reeds vermeld wordt) 

2. het aantal uren dat je les hebt gevolgd (tenzij dit op je certificaten of op een ander officieel document 

reeds vermeld wordt) 

Dit is om je aanwezigheid te bewijzen t.a.v. het riziv maar ook om beroep te kunnen op extra vergoedingen die 

de ziekenkas voorziet. Dit attest bezorg je aan je contactpersoon bij ziekenkas. 

Voor elk gevolgd lesuur krijg je €5 vergoeding en voor elke dag heen-en-weer naar je opleiding krijg je een 

verplaatsingsvergoeding. Dit wordt geregeld door je contactpersoon bij de ziekenkas. 

Bezorg op het einde van je opleiding een kopie van je diploma aan je contactpersoon. Indien je geslaagd bent, 

krijg je een extra vergoeding van €500 als beloning.  

Waarom al deze vergoedingen? Als je op riziv staat, ben je immers ziek en niet verplicht om eender wat te doen 

daarom dat ze extra stimuleren dat mensen aanwezig zijn op hun opleiding en het diploma tevens behalen.  

Eens je je diploma hebt behaald, heb je nog 6 maanden recht op ziekte-uitkering vooraleer je dient terug te vallen 

op een RVA-uitkering.  

De gang van zaken kan verschillen per ziekenkas/vestiging/medisch adviseur maar in grote lijnen komt het 

hierop neer.  


