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Groeipakket - Thuisonderwijs en examencommissie
Tot wanneer iemand 18 jaar wordt, is er een automatisch recht op het groeipakket
(kinderbijslag) en dit tot en met augustus van het jaar waarin het kind 18 jaar wordt.
Tussen 18 jaar en 25 jaar geldt dat het kind moet ingeschreven zijn in het secundair of
hoger onderwijs om nog kinderbijslag te ontvangen. Indien men niet meer is ingeschreven
in het secundair of hoger onderwijs, dan wordt men beschouwd als schoolverlater. Een
schoolverlater kan na de 18de verjaardag nog een jaar kinderbijslag blijven ontvangen.
Kinderen die thuisonderwijs volgen en niet zijn ingeschreven in een school, hebben recht
op kinderbijslag tot 31 augustus van het jaar waarin ze 18 jaar worden (dus tot het einde
van de leerplicht). Dit betekent dat ook deelnemen aan de examencommissie geen
voldoende voorwaarde is om het recht op groeipakket te behouden na de leeftijd van 18
jaar.
Er zijn echter kinderen die omwille van medische redenen geen les meer kunnen volgen in
een gewone school en daardoor misschien ook al wat vertraging hebben opgelopen in hun
schoolloopbaan, maar toch nog een diploma willen behalen. Dat kan bijvoorbeeld via
thuisonderwijs en de examencommissie voor het secundair onderwijs. Wanneer zij echter
18 jaar worden, geldt voor hen geen recht meer op kinderbijslag via het groeipakket,
hoewel zij nog altijd werken aan hun schoolloopbaan. Wanneer de keuze om via de
examencommissie een diploma te behalen is ingegeven vanuit gezondheidsredenen en dus
eigenlijk noodgedwongen is, kan dit als onrechtvaardig worden ervaren.
1.

Om welke reden wordt het recht op het groeipakket opgeheven voor meerderjarigen
die een diploma proberen te behalen via thuisonderwijs en de examencommissie
secundair onderwijs?

2.

Op welke manier en onder welke voorwaarden zou een oplossing geboden kunnen
worden voor jongeren voor wie de keuze voor thuisonderwijs en de examencommissie
nodig is omwille van medische redenen?
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1.

Een kind heeft onvoorwaardelijk recht op de gezinsbijslagen tot en met de maand
waarin het 18 jaar wordt. Dit valt samen met de burgerlijke meerderjarigheid. Een
kind dat een recht heeft op de zorgtoeslag voor kinderen met een specifieke
ondersteuningsbehoefte, heeft een onvoorwaardelijk recht tot en met de maand
waarin het 21 jaar wordt.
Na het beëindigen van het onvoorwaardelijk recht is het recht aan voorwaarden
verbonden. Het kind dient secundair of hoger onderwijs te volgen aan een erkende
instelling, voor minimaal 17 lesuren per week of 27 studiepunten. Daarnaast hebben
ook kinderen die gebonden zijn door een leerovereenkomst of die een stage
doorlopen om benoemd te worden in een openbaar ambt recht op het Groeipakket.
Wordt een kind in de loop van een schooljaar ziek, kan het ook verder recht hebben.
Indien er wordt voldaan aan de voorwaarden, kan het recht doorlopen tot en met de
maand waarin het kind 25 jaar wordt. Bij thuisonderwijs wordt er niet voldaan aan
de voorwaarde van het aantal lesuren of studiepunten. Anders is het bij het volgen
van lessen door een meerderjarige via bednet, waarbij het kind wel is ingeschreven
in een erkende onderwijsinstelling.

2.

Oplossingen zijn aanwezig in het Groeipakket.
Met de invoering van het Groeipakket heeft elke ‘schoolverlater’ recht op 12
maanden Groeipakket wanneer hij of zij niet langer aan de voorwaarden van leerling
of student voldoet. Deze worden automatisch toegekend wanneer het recht eindigt.
Indien er terug een nieuw recht ontstaat op basis van studies, behoudt de jongere de
resterende maanden om eventueel later verder gebruik van te kunnen maken.
Echter, jongeren die thuisonderwijs volgen omwille van medische redenen, hoeven
nog niet meteen deze ‘rugzak’ aan te spreken, al is dit afhankelijk van hun concrete
situatie.
Was het kind (-21 jaar) voorheen ingeschreven in een erkende onderwijsinstelling en
niet ziek, kan de ouder de zorgtoeslag voor een specifieke ondersteuningsbehoefte
aanvragen voor de periode vanaf de start van de aandoening. Dan wordt meteen ook
de onmogelijkheid van het volgen van de lessen onderzocht. Ingeval de
ondersteuningsbehoefte erkend wordt, worden de gezinsbijslagen verder uitbetaald
tot 21 jaar en kan er daarbovenop een zorgtoeslag worden toegekend. Wanneer het
meerderjarig kind alleen in de onmogelijkheid verkeert om de lessen te volgen, heeft
het recht op de gezinsbijslagen vanaf de erkenning van de onmogelijkheid om de
lessen te volgen voor maximaal één jaar. In dit geval wordt er geen zorgtoeslag
toegekend.
Was het kind vooraleer het ziek werd niet ingeschreven omdat het reeds
thuisonderwijs volgde, kan het recht nog steeds verlengd worden tot 21 jaar indien
de specifieke ondersteuningsbehoefte erkend wordt. Is ook dit niet het geval,
resteren er nog steeds de 12 maanden recht als schoolverlater. Schrijft het kind zich
later in in een erkende onderwijsinstelling voor voldoende lesuren of studiepunten
ontstaat er terug een recht op de gezinsbijslagen op basis hiervan.

