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Hoger onderwijs  -  Studietoelage 

Om iedereen de kans te geven hoger onderwijs te volgen, geeft de Vlaamse 
Gemeenschap in bepaalde gevallen een studietoelage aan studenten van de universiteit 
en de hogeschool. In het secundair is de tegenhanger hiervan de schooltoeslag.

In opvolging van schriftelijke vraag nr. 694 van 9 juli 2020 (deelvraag 4), de volgende 
vragen over de toekenning van de schooltoeslag/studietoelage bij overgang van het 
onderwijsniveau voor academiejaar 2020-2021.

1. Hoeveel studenten die in het secundair onderwijs een schooltoeslag kregen, kregen 
de studietoelage in het hoger onderwijs? Graag een update procentueel van het 
aandeel dat het recht behoudt en een update in absolute cijfers van de studenten die 
(i) recht hadden in het hoger onderwijs én recht vorig jaar in het secundair onderwijs 
en (ii) geen recht hadden in het hoger onderwijs en vorig jaar in het secundair 
onderwijs wel recht hadden.

2. Ziet de minister een tendens over de academiejaren heen? Zo ja, hoe verklaart hij 
die?



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

ANTWOORD
op vraag nr. 134 van 15 november 2021
van BRECHT WARNEZ

De cijfers in vraag 694 waar de Vlaams volksvertegenwoordiger naar verwijst gaven een 
overzicht van het effect op de toelagen bij de overstap van secundair naar hoger onderwijs 
binnen het ‘oude’ voorwaardensysteem. Daarin waren de nationaliteit-, pedagogische en 
financiële voorwaarden in alle onderwijsniveaus hetzelfde. Ondanks de verkeerde 
voorstelling in verschillende media door de Vlaams volksvertegenwoordiger, gaven deze 
cijfers geen beeld van het effect van de overstap van leerlingen met een vernieuwde 
schooltoeslag (i.k.v. het Groeipakket) naar een studietoelage in het hoger onderwijs. Ik 
betreur deze verkeerde voorstelling aangezien de tabellen voor zich spraken: ze gaven het 
aantal studenten weer in 2019-2020 zonder recht op een studietoelage die wél recht 
hadden op een schooltoelage in 2018-2019. In dat laatste jaar, zoals de Vlaams 
volksvertegenwoordiger wel weet, was er nog geen sprake van de vernieuwde 
schooltoeslag. 

Deze cijfers zijn niet beschikbaar. Bij de hervorming van het Groeipakket werd:

(1) besloten een onderscheid te maken tussen de toekenningsvoorwaarden in het basis- 
en secundair onderwijs (de vernieuwde schooltoeslag) en toekenningsvoorwaarden in het 
hoger onderwijs (de studietoelagen). Dat onderscheid werd gemaakt in grondig overleg 
met de toenmalige Minister van Onderwijs. Dat onderscheid werd bovendien de voorbije 
jaren alsmaar sterker: een ander inkomensbegrip, andere peildatum voor de samenstelling 
van het gezin, andere nationaliteitsvoorwaarden, andere pedagogische voorwaarden en 
andere statuutvoorwaarden. 

(2) De uitvoering verschoof naar het beleidsdomein Welzijn. Hierdoor zit de data voor de 
vernieuwde schooltoeslagen en studietoelagen verspreid over verschillende 
beleidsdomeinen. Om de privacy van alle betrokkenen te garanderen kan er niet eenvoudig 
data worden uitgewisseld maar moet dit via protocollen worden geregeld die in lijn zijn 
met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

Beide administraties leggen vandaag de prioriteit op het verbeteren van de effectieve 
uitvoering van de (afzonderlijke) systemen.


