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Studietoelagen hoger onderwijs  -  Vereenvoudiging aanvragen 

Voor leerlingen in het kleuter-, lager en secundair onderwijs en het hoger beroepsonderwijs 
voor verpleegkunde (hbo5) zag de ondersteuning er vanaf het schooljaar 2019-2020 
anders uit. De schooltoeslag werd geïntegreerd in het groeipakket, de vervanger van de 
vroegere kinderbijslag. Een van de gevolgen bleek dat de schooltoeslag niet meer door het 
ministerie van Onderwijs zou worden betaald, wel door de uitbetaler van het groeipakket 
De doelgroep bleef wel behouden en uitzonderingsmaatregelen die door het Vlaamse 
ministerie van Onderwijs werden getroffen, werden overgenomen.

De studietoelagen voor het hoger onderwijs bleven wel hetzelfde als onder het oude 
systeem. De aanvragen voor een studietoelage konden worden ingediend bij de dienst 
Studietoelagen van de Vlaamse overheid. Wie in het verleden al een (automatische) 
studietoelage kreeg, zal een vooraf ingevuld formulier ontvangen. Het volstaat dan ook 
voor deze toekomstige studenten hoger onderwijs om de gegevens te bevestigen.

1. Wat is de stand van zaken van de vereenvoudiging van de studietoelage voor 
studenten ouder dan 18 jaar?

2. Hoe worden momenteel alle laatstejaarsstudenten van het zesde middelbaar 
geïnformeerd over deze studietoelage?

3. Wat zijn de criteria om in aanmerking te komen voor deze studietoelage?

4. Hoeveel studietoelagen van studenten in het hoger onderwijs werden er de voorbije 
twee jaar aangevraagd? Welke evolutie merkt de minister op?



BEN WEYTS 
VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING EN VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, SPORT, 
DIERENWELZIJN EN VLAAMSE RAND 

ANTWOORD
op vraag nr. 164 van 23 november 2020
van KOEN DANIËLS

1. Administratieve vereenvoudiging waar mogelijk, streef ik na. Mijn administratie zette 
heel wat stappen in de vereenvoudiging van de aanvraag voor een studietoelage:

 in 2013-2014 begon ze met het automatisch herstarten van dossiers voor 
studenten van wie nog geen nieuwe aanvraag werd ontvangen. Deze procedure 
wordt jaarlijks herhaald;

 in 2016-2017 werd het aanvraagformulier sterk vereenvoudigd (van 8 pagina’s 
naar 1 pagina);

 in 2018-2019 werd een systeem uitgerold waarbij de student de persoonlijke 
gegevens kan herbevestigen met één klik op de knop vanuit een e-mail;

 in 2020-2021 werd het papieren aanvraagformulier afgeschaft. Studenten 
vragen digitaal een studietoelage aan. De herkomst van de persoons- en 
betaalgegevens wordt hiermee geverifieerd. Door zekerheid over de herkomst 
van de gegevens kan de student (mits de toekenning van een studietoelage) de 
toestemming geven om het volgende jaar opnieuw een onderzoek te starten 
zonder jaarlijks opnieuw de gegevens te herbevestigen.  

2. De administratie werkte het voorbije jaar op verschillende sporen. Omwille van de 
Corona-crisis werd in 2020 maximaal ingezet op digitale communicatie en 
informatiecampagnes:

 rechtstreekse communicatie met de laatstejaars op de jaarlijkse SID-in 
beurzen;

 gerichte advertenties via sociale media (Instagram, Facebook, Twitter);
 artikel in schooldirect.

3. De aanvraag voor een studietoelage wordt beoordeeld op nationaliteits-, procedurele, 
pedagogische en financiële criteria. Voor meer informatie hierover: 
https://studietoelagen.be/voorwaarden-en-bedragen/kom-ik-in-aanmerking 

4. Het aantal aanvragen voor een studietoelage in het hoger onderwijs zit net als het 
aantal inschrijvingen in het hoger onderwijs in stijgende lijn. In 2018-2019 werden er 
nog 83.010 onderzoeken opgestart, in 2019-2020 waren dit er 93.684. Deze 
onderzoeken resulteerden (voorlopig) in 53.827 toekenningen in 2018-2019 en 59.315 
toekenningen in 2019-2020. Er zijn verschillende oorzaken voor de stijging van het 
aantal aanvragen:

 in 2019-2020 werd de doelgroep verbreed. Zo werden de HBO5-opleidingen, 
met uitzondering van de opleiding ‘Verpleegkunde’, (die niet in aanmerking 
kwamen voor een studietoelage) omgevormd tot de graduaatsopleidingen (die 
wel in aanmerking komen voor een studietoelage). Ook de lerarenopleidingen 
werden hervormd tot de educatieve opleidingen;

 door de optimalisatie van het procesdaalt de non-take-up jaar na jaar.

https://studietoelagen.be/voorwaarden-en-bedragen/kom-ik-in-aanmerking

