
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

INFORMATIE VOOR GEZINNEN 
Schoolgeld bij Temporary Skill Shortage (TSS) visum (subclass 482) en Temporary Work (Skilled) visum 
(subclass 457) als de kinderen naar een openbare school in West-Australië gaan. 

 
 
Als u in het bezit bent van een 457 of 482 visum hebben 
uw kinderen dezelfde toegang tot openbaar onderwijs als 
de plaatselijke West-Australische kinderen en kunnen zij 
bij hun plaatselijke openbare school ingeschreven worden. 
U dient echter schoolgeld te betalen voour uw 
gezinsleden.  
 

Schoolgeld, vrijwillige contributies aan de 
school, toeslagen en kosten  
Het schoolgeld is $4.000 per gezin per jaar, ongeacht het 
aantal kinderen (van kleuterschool tot Jaar 12) dat u bij 
openbare scholen hebt ingeschreven. Gezinnen waarvan 
het oudste kind op de kleuterschool is ingeschreven 
hoeven geen schoolgeld te betalen. U dient tevens 
vrijwillige contributies, toeslagen en kosten rechtstreeks 
aan de school van de kinderen te betalen.  Deze betalingen 
worden aan alle gezinnen van wie de kinderen naar de 
school gaan in rekening gebracht, en dienen ieder jaar voor 
elk ingeschreven kind betaald te worden.  

 
Schoolgeld betalen 
Het schoolgeld wordt betaald aan TAFE International 

Western Australia. Aan het begin van ieder schooljaar (of 

op het moment dat u uw kinderen bij de school inschrijft) 

ontvangt u een rekening voor $4.000 (of pro rata) in de 

post of via email.  

U kunt het volledige schoolgeld als eenmalige betaling 

overmaken; of in termijnen voldoen via automatische 

afschrijvingen. Het volledige bedrag moet ontvangen 

zijn voor het einde van het jaar waarin de rekening is 

gestuurd.   

Als er nog uitstaande rekeningen voor schoolgeld zijn 

van vorige jaren moeten deze tegelijk met de rekening 

voor 2020 betaald worden.  

Wanneer u geen schoolgeld meer hoeft te betalen 
U betaalt geen schoolgeld meer als:  

>  u een permanente verblijfsvergunning krijgt; 

>  uw kinderen het openbare schoolsysteem verlaten; of 

>  u geen 457 of 482 visum meer heeft.   

In bovenstaande gevallen moet u de scholen van uw kinderen 

daarvan op de hoogte stellen. U krijgt dan een aangepaste 

rekening en eventueel nog geld terug als u daarvoor in 

aanmerking komt. 

Als u eerst een 457 of 482 visum had maar nu in het bezit 

bent van een overbruggingsvisum dient u het schoolgeld te 

blijven betalen. Een overbruggingsvisum verandert de 

inhoudelijke voorwaarden en rechten van uw 457 of 482 

visum niet.   

 



Financiële problemen  

Als u in het bezit bent van een 457 of 482 visum kunt u 

een aanvraag voor hulp bij financiële problemen indienen 

en verzoeken dat uw schoolgeld verminderd of 

kwijtgescholden wordt.  Een aanvraag voor hulp bij 

financiële problemen moet u indienen tijdens het jaar dat 

het bedrag in rekening wordt gebracht. U kunt geen 

aanvraag voor hulp bij financiële problemen meer 

indienen voor schoolgeld dat vóór 2019 in rekening werd 

gebracht. Er zijn twee verschilende soorten aanvraag voor 

hulp bij financiële problemen: 

Gecombineerd bruto gezinsinkomen  

Het gecombineerde bruto gezinsinkomen is het totale 

belastbare inkomen dat beide ouders hebben ontvangen 

vóór aftrek van belasting en andere inhoudingen. Inkomen 

voor overwerk en bonusbetalingen worden hierbij 

inbegrepen.  

Als uw jaarlijks gecombineerde bruto gezinsinkomen 

berekend wordt als $75.000 of minder kunt u in 

aanmerking komen voor volledige vrijstelling van  

schoolgeld.  

U dient bewijsmateriaal overleggen waarmee uw 

gecombineerde bruto gezinsinkomen uitgerekend kan 

worden, waaronder de volgende documenten: 

>  de drie meest recente loonstrookjes; 

>  bewijsmateriaal over inkomen van het afgelopen jaar; 

>  inkomen opgegeven in PAYG of het overzicht van uw 
werkgever; en 

> bevestiging van 457 of 482 visum toekenning of uw 

arbeidsovereenkomst met gegarandeerd inkomen.  

Onverwachte veranderingen in financiële 
omstandigheden 

U kunt gedeeltelijke of volledige vrijstelling van schoolgeld 

krijgen als u wegens onverwachte veranderingen in uw 

financiële omstandigheden nu minder in staat bent het 

lesgeld te betalen. U dient binnen zes maanden na de 

veranderde omstandigheden bewijsmateriaal te 

overleggen om aan te tonen waardoor u nu minder in 

staat bent het schoolgeld te betalen.  

Voorbeelden van onverwachte omstandigheden zijn 

ziekte, werkeloosheid, veranderde arbeidsvoorwaarden, 

het uit elkaar vallen van het gezin of overlijden.  

De volgende omstandigheden vallen niet onder 

onverwachte omstandigheden: 

> de plicht om dit schoolgeld of andere schoolkosten 

te betalen; 

>  aanvraag van permanente verblijfsvergunning; 

> levenskosten van het gezin, zoals huur, 

ziekteverzekering of een lening aflossen; of 

> betalen voor het onderwijs van andere kinderen of 

een volwassen student. 

Iedere verandering in uw werk kan gevolgen hebben voor uw 

aanvraag voor hulp bij financiële problemen. U dient op te 

geven hoeveel bruto inkomen u en uw partner hebben 

ontvangen voor al uw betaalde werk. U moet brieven over 

ontslag of afvloeiing overleggen en de laatste loonstrookjes 

van een baan, of informatie geven over hoe lang u en uw 

partner al werkeloos zijn.  

Alle aanvragen voor hulp bij financiële problemen worden 

van geval tot geval beoordeeld. U kriigt uitslag over uw 

aanvraag voor hulp bij financiële problemen vier tot zes 

weken nadat alle vereiste documentatie naar TAFE 

International Western Australia is gestuurd. 

U moet ieder jaar een nieuwe aanvraag voor hulp bij 

financiële problemen indienen. Als u vrijstelling van lesgeld 

krijgt, geldt dit alleen voor de periode waarin u niet in 

staat bent het schoolgeld te betalen. De vrijstelling wordt 

niet automatisch verlengd tot het volgende schooljaar.  


