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Leerlingenpopulatie en schooltoeslag  -  Evolutie

In België geldt de leerplicht tot 18 jaar. De regelgeving over de leerplicht voor het 
secundair onderwijs werd vastgelegd in de Wet betreffende de leerplicht op 29 juni 1983 
en de regelgeving voor het basisonderwijs werd vastgelegd in het besluit van de Vlaamse 
Regering (BVR) betreffende de controle op de inschrijvingen van leerlingen in het 
basisonderwijs op 12 november 1997.

De inschrijving van elke leerling moet worden geregistreerd en wordt opgevolgd door de 
diensten van de Vlaamse Regering. Het agentschap Opgroeien volgt daarnaast, sinds het 
schooljaar 2019-2020, de toekenning en terugvordering op van de schooltoeslagen waar 
leerlingen recht op hebben. Deze schooltoeslag is geïntegreerd in het groeipakket.

1. Hoeveel leerlingen zijn er ingeschreven per provincie voor het basis- en het 
secundair onderwijs? Dit voor de schooljaren 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 
2019-2020, 2020-2021 en 2021-2022.

2. Hoeveel leerlingen hebbben recht op een schooltoeslag en hoeveel leerlingen krijgen 
effectief een schooltoeslag? Graag met onderscheid 

a) per provincie;

b) met een verdeling voor het basis- en het secundair onderwijs;

c) voor de schooljaren 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 
en 2021-2022.



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

ANTWOORD
op vraag nr. 110 van 26 oktober 2021
van JO BROUNS

1. Dergelijke informatie deelt mijn onderwijsadministratie sinds lange tijd al op 
verschillende plaatsen. Ik verwijs de Vlaams volksvertegenwoordiger door naar o.a. 
het statistisch jaarboek van het Vlaams onderwijs. Alle edities kan de Vlaams 
volksvertegenwoordiger terugvinden op 
https://www.onderwijs.vlaanderen.be/nl/statistisch-jaarboek. 
Ook raad ik de Vlaams volksvertegenwoordiger aan om Dataloep te consulteren via 
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/onderwijsstatistieken/dataloep-aan-de-slag-met-
cijfers-over-onderwijs.

2. De Vlaams volksvertegenwoordiger kan de cijfers over de toekenningen tot en met 
2018-2019 terugvinden in eerder gestelde schriftelijke vragen. Vanaf 2019-2020 
wordt de schooltoeslag toegekend in het kader van het Groeipakket. Cijfers over de 
toekenning kunnen dan ook worden geraadpleegd op https://www.groeipakket.be/ .
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