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Hoger onderwijs  -  Uitbreiding studietoelagen

Hoger onderwijs volgen gaat gepaard met heel wat kosten. Om de toegankelijkheid naar 
de hogescholen en universiteiten te waarborgen voor alle lagen van de bevolking is de 
toekenning van studietoelagen cruciaal.

Sinds het  schooljaar 2019-2020 wordt de schooltoelage voor leerlingen in het kleuter, 
lager en secundair onderwijs omgevormd tot de selectieve participatietoeslag (SEPAR). Het 
toekenningspercentage ligt hiervoor op 45 procent.

De toekenning van aanvragen voor studietoelagen in het hoger onderwijs bedraagt slechts 
25 procent. Om dit percentage gelijk te krijgen met SEPAR-toekenningen worden de 
inkomensgrenzen herbekeken.

1. Op welke manier vereenvoudigt de minister de aanvraagprocedure tot het bekomen 
van een studietoelage hoger onderwijs? Hoe evalueert de minister de huidige 
aanvraagprocedure?

2. Welke inkomensgrenzen liggen momenteel op tafel om recht te openen op een 
studietoelage hoger onderwijs?

3. Hoeveel aanvragen voor een studietoelage hoger onderwijs werden er 2019-2020 
ingediend? Hoeveel van deze aanvragen werden toegewezen? 

Graag een overzicht van budgetten die hiervoor werden vrijgemaakt.

4. Hoeveel aanvragen voor een SEPAR werden 2019-2020 aangevraagd in het kader van 
het Groeipakket? Hoeveel van deze aanvragen werden toegewezen? 

Graag een overzicht van budgetten die hiervoor werden vrijgemaakt.



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

ANTWOORD
op vraag nr. 52 van 16 oktober 2020
van SUZY WOUTERS

1. Vanaf 2020-2021 is er een vereenvoudigde procedure om een studietoelage aan te 
vragen. Dat kan de student zélf volledig digitaal en beveiligd in orde brengen via 
www.studietoelagen.be. Zo maakte mijn administratie definitief komaf met het 
jaarlijkse aanvraagformulier.

De student zelfontvangt de studietoelage. Daarom is het belangrijk dat de student ten 
minste één keer zelf zijn rekeningnummer doorgeeft. Gedurende de jaren volgend op 
de eerste aanmelding, zal het recht op een studietoelage automatisch worden 
onderzocht. De afdeling kan zelf het tijdstip van de start van het onderzoek plannen 
en zal dit de komende jaren ook vervroegen, zodat studenten meteen duidelijkheid 
hebben over hun studietoelage eens ze zich voor opleidingsonderdelen inschrijven in 
het hoger onderwijs.

2. Het klopt dat het bereik van de SEPAR in het kleuter, lager en secundair onderwijs met 
haar bereik van 40% een grotere doelgroep bereikt dan de oude schooltoelage of de 
huidig studietoelage. Om de automatische toekenning van de SEPAR mogelijk te 
maken, werden wel een aantal toekenningsvoorwaarden vereenvoudigd: bv. de 
samenstelling van het inkomen, de nationaliteitsvoorwaarden en de 
statuutvoorwaarden. De inkomensgrenzen kunnen niet los worden gezien van ook een 
wijziging van deze voorwaarden. In 2020-2021 stromen de eerste leerlingen door naar 
het hoger onderwijs die in 2019-2020 een SEPAR ontvingen. De indienperiode voor 
een studietoelage in het hoger onderwijs loopt nog tot 1 juni 2021. De exacte effecten 
op de doorstroom naar het hoger onderwijs kunnen ten vroegste vanaf dan in kaart 
worden gebracht.

3. Voor 2019-2020 werden er 93.684 onderzoeken opgestart voor een studietoelage in 
het hoger onderwijs. Tot en met 28 oktober 2020 werden 59.179 studietoelagen 
toegekend voor een bedrag van 111.989.269,26 euro. Studenten hebben nog wel tot 
31 december 2020 de tijd om hun aanvraag te vervolledigen.

Het aantal toekenningen steeg doordat studenten in een graduaatsopleiding vanaf 
2019-2020 in aanmerking komen voor een studietoelage. In het verleden werden deze 
opleidingen vaak ingericht in hogere beroepsopleidingen in centra voor 
volwassenenonderwijs en kwamen ze niet in aanmerking voor studiefinanciering.  

4. In 2019-2020 werd de SEPAR voor het eerst toegekend voor leerlingen in het kleuter, 
lager en secundair. De toekenning van dit recht verloopt grotendeels automatisch. Van 
aanvragen voor een SEPAR kan dan ook geen sprake zijn. Einde mei 2020 hadden 
485.462 leerlingen een SEPAR ontvangen, voor een totaalbedrag van 183.122.000,00 
euro. 

http://www.studietoelagen.be

