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Automatisch toegekende schooltoelagen  -  Effect op het aantal indicatorleerlingen

Schooltoelagen worden nu automatisch toegekend. Dat is positief voor de betrokken 
gezinnen. We merken ook dat het aantal erg gestegen is. Maar dit geeft scholen ook de 
kans om een reële inschatting te maken van het juiste aantal indicatorleerlingen.

1. Wat zijn de cijfers van aantal gezinnen met een schooltoelage? Graag cijfers 
voorafgaand de automatische toekenning en daarna, tot heden.

2. Wat is het effect op het aantal indicatorleerlingen en dus op de omkadering voor 
scholen?
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ANTWOORD
op vraag nr. 396 van 27 januari 2021
van ELISABETH MEULEMAN

1. Statistiek Vlaanderen publiceerde op 10 november 2020 de meest recente gegevens 
(tot en met 2019-2020) m.b.t. de evolutie van de schooltoelage en schooltoeslag. De 
Vlaams volksvertegenwoordiger kan deze data raadplegen op 
https://www.statistiekvlaanderen.be/nl/schooltoeslag. Het schooljaar 2020-2021 is 
nog lopende dus het is voorbarig hier al cijfers over te publiceren.

Vanaf 2019-2020 worden de schooltoeslagen inderdaad automatisch toegekend in het 
kader van het Groeipakket. Dit valt onder de bevoegdheid van de minister van Welzijn. 
De automatische opstart van de dossiers ging gepaard met aanpassingen aan alle 
voorwaardengroepen (nationaliteitsvoorwaarden, pedagogische voorwaarden, 
statuutvoorwoorden en inkomensvoorwaarden).

2. Door de automatisch toekenning van een schooltoeslag neemt het aantal leerlingen 
met de indicator ‘Het ontvangen van een schooltoeslag’ toe. Deze indicator wordt 
meegenomen in de berekening van de SES-lestijden in het basisonderwijs en de GOK-
uren in het secundair onderwijs. 

De effecten van de stijging van de indicatorleerlingen is nu nog niet gekend. Dit komt 
omdat de omkadering in het basisonderwijs voor het schooljaar 2021-2022 afhangt 
van de referentiedatum 28 februari 2021. In het secundair onderwijs telt dit niet mee 
in de omkadering, maar worden GOK-uren toegekend in kader van het geïntegreerd 
ondersteuningsaanbod. 

Met de berekening van de SES-lestijden en de GOK-uren wordt aangetoond hoe 
verbonden de toekenning van een schooltoeslag is met andere 
financieringsmechanismes binnen Onderwijs. 

https://www.statistiekvlaanderen.be/nl/schooltoeslag

