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Koken kost geld. En studeren ook. Een studiebeurs kan helpen.
Velen laten die kans liggen. Misschien is het toch de moeite om
een aanvraag in te dienen. De reglementering voor het hoger
onderwijs is recent gewijzigd. In deze folder komen enkel de
hoofdlijnen van de nieuwe reglementering aan bod.

Voorwaarden voor het secundair onderwijs
Nationaliteitsvoorwaarden
Als je Belg bent, is dat alvast in orde. Als je ouders behoren tot de
Europese Unie kan je ook een studietoelage krijgen als zij op 30
juni 2007 in België verbleven en werken of hier hebben gewerkt als
werknemer (dus niet als zelfstandige). Ook politiek vluchtelingen
kunnen een toelage krijgen als zij erkend waren op 30 juni.
Anderen kunnen in aanmerking komen, als ze op 30 juni al twee
jaar in België verbleven met hun gezin.
Studievoorwaarden
Je kan een studiebeurs krijgen als je leerplichtig bent (dus
geboren na 1 januari 1988) en als je voltijds onderwijs volgt in een
Nederlandstalige school. Als je niet meer leerplichtig bent, moet
het jaar voordien geslaagd zijn: je kreeg een A- of B-attest en je
hebt niet meer dan één schooljaar gedubbeld in je leerplichtige
periode. Je volgt een hoger leerjaar dan vorig jaar. Als je opnieuw
hetzelfde leerjaar volgt, dan moet dat zijn omdat de schooldirectie
dat heeft aangeraden.
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Financiële voorwaarden
Je ouders mogen niet meer verdienen dan een bepaald bedrag. Het
toegelaten jaarinkomen is afhankelijk van het aantal personen ten
laste (sommige gezinsleden tellen dubbel) en van het kadastraal
inkomen. Gezinsleden zijn niet meer ten laste als ze een inkomen
hebben. In regel kijkt men naar het inkomen van twee jaar geleden.
Als het ‘gunstiger’ is om te kijken naar het huidige inkomen, dan
kan dat.
Personen ten laste
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Toegelaten jaarinkomen
9.448,94 euro
12.598,56 euro
16.535,63 euro
21.260,10 euro
25.984,57 euro
30.709,04 euro
35.433,54 euro
40.158,02 euro
44.882,49 euro
49.606,96 euro
54.331,47 euro

Bedragen
Als je recht hebt op een toelage, krijg je voor een eerste, tweede
en derde jaar secundair onderwijs minimum 93 euro en maximum
447 euro. Voor een vierde, vijfde en zesde jaar krijg je minimum
128 euro en maximum 618 euro. Voor de vierde graad van het
secundair onderwijs krijg je minimum 292 en maximum 1.403
euro. Er wordt onderscheid gemaakt tussen interne en externe
leerlingen.
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Aanvraag van de studietoelage
Als je vroeger al een beurs kreeg, dan worden de
aanvraagformulieren automatisch toegestuurd. Kreeg je nog nooit
een beurs, vraag dan een formulier in de school, bij het CLB of op
de afdeling Studietoelagen van het Departement Onderwijs.
Je kan een aanvraag indienen tot 30 juni 2007. Als je dossier
volledig is, wordt het onmiddellijk na indiening behandeld. De
dienst waar je het dossier moet indienen, staat vermeld op het
aanvraagformulier. Binnen drie weken laat de Dienst Studietoelagen
weten dat je aanvraag is toegekomen. Als het dossier volledig in
orde is, krijg je schriftelijk bericht of je een studietoelage krijgt. Als
je recht hebt op een beurs, dan wordt die onmiddellijk uitbetaald.
Als het dossier onvolledig is, zal men bijkomende zaken opvragen.
Dit betekent dat je langer moet wachten op de beslissing en op de
toelage. Aanvragen die binnenkomen na 30 juni worden niet meer
behandeld.

Voorwaarden voor het hoger onderwijs
Door het Bolognadecreet is er in het hoger onderwijs heel wat
veranderd vanaf het academiejaar 2004-2005. Tegelijkertijd
werd ook de regelgeving voor de studiebeurzen aangepast. In
het hoger onderwijs heet de studiebeurs nu ‘studiefinanciering’.
Het systeem is niet meer gebaseerd op studiejaren, maar op
studiepunten en het houdt ook rekening met ‘leefeenheden’, b.v.
gezin, samenwonenden, alleenstaanden.
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Op basis van een af te leggen studietraject, waaraan een globaal
pakket studiepunten wordt gekoppeld, krijgt een beursstudent
een soort krediet waarmee hij zijn studies kan financieren. De
toekenning van de studietoelage is onder meer afhankelijk van de
voortgang in het studietraject.
Nationaliteitsvoorwaarden
Als je Belg bent, is dat alvast oké. Als je ouders behoren tot de
Europese Unie kan je ook een studietoelage krijgen als zij op 31
december in België verblijven en werken of hier gewerkt hebben
als werknemer (dus niet als zelfstandige). Ook als je uiterlijk op
31 december 2006 een permanente verblijfsvergunning hebt, als
je kandidaat-vluchteling of kind van een kandidaat-vluchteling
bent en de asielaanvraag wordt ten laatste op 31 december 2006
ontvankelijk verklaard, kom je in aanmerking.
Studievoorwaarden
Om in aanmerking te komen, moet je als voltijds of deeltijds student
ingeschreven zijn in een instelling die erkend, gesubsidieerd
of gefinancierd is door de Vlaamse Gemeenschap. Als je hoger
onderwijs volgt aan een instelling waar de voertaal Frans is, dan
moet je een toelage vragen bij de Franse Gemeenschap. Onder
bepaalde voorwaarden is studiefinanciering mogelijk voor studies in
het buitenland of in de Franstalige of Duitstalige Gemeenschap.
Financiële voorwaarden
Jij of je ouders mogen niet meer verdienen dan een bepaald
bedrag. Het toegelaten jaarinkomen is afhankelijk van het aantal
personen ten laste (sommige gezinsleden tellen dubbel) en van
het kadastraal inkomen. Gezinsleden zijn niet meer ten laste als ze
een inkomen hebben. Bij overlijden, pensionering, werkloosheid,
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verlies van job, ziekte of echtscheiding van de persoon die voor
jouw onderhoud in staat, mogen ook de inkomsten van 2006
of zelfs de vermoedelijke inkomsten van 2007 in aanmerking
genomen worden, als dat ‘gunstiger’ zou zijn in functie van het
recht op een beurs.
Personen ten laste
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Toegelaten jaarinkomen
13.899,97 euro
20.528,79 euro
25.718,39 euro
29.861,42 euro
34.353,32 euro
39.891,85 euro
43.642,35 euro
45.648,47 euro
47.654,55 euro

Bedragen
Als je recht hebt op een toelage, krijg je als kotstudent een bedrag
tussen 202 euro en 3.122 euro. Een pendelstudent krijgt maximum
1.873 euro. Wie een studietoelage krijgt, betaalt tegelijk ook minder
inschrijvingsgeld.

Aanvraag van de studietoelage
Als je vroeger al een beurs kreeg, dan worden de aanvraagformulieren
automatisch toegestuurd. Kreeg je nog nooit een beurs, dan kan
je een formulier vragen op het secretariaat of de sociale dienst van
de hogeschool of universiteit. Je moet de aanvraag sturen naar de
afdeling Studietoelagen van het Departement Onderwijs.
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Je kan een aanvraag indienen tot 30 juni 2007. Zorg dat je dossier
volledig is. Dan wordt het onmiddellijk behandeld en krijg je de toelage
sneller. Volledige dossiers worden immers bij voorrang behandeld.
Als je vragen hebt, ga je best eerst langs bij de sociale dienst van je
onderwijsinstelling, zodat je eerst het dossier kan vervolledigen.
Als het dossier onvolledig is, zal men bijkomende zaken opvragen.
Dit betekent dat je langer moet wachten op de beslissing en op
de toelage. Aanvragen die binnenkomen na 30 juni worden niet
behandeld.

De jokerbeurs
Vroeger kreeg je als bisstudent geen studiebeurs. Nu kan je één
keer een joker inzetten en dus toch een studiefinanciering krijgen.
Die jokerbeurs telt ook als je wil veranderen van studierichting of
om een voortgezette opleiding te volgen.

Zelfstandig of gehuwd
Meestal wordt een studietoelage aangevraagd voor kinderen die
‘persoon ten laste’ zijn in een gezin. Er zijn enkele gevallen waarin
studenten zelf een studiefinanciering kunnen aanvragen.
Zelfstandige studenten
Je kan een studietoelage als zelfstandig student krijgen als je
volledig financieel onafhankelijk en niet gehuwd of samenwonend
bent. Je moet je financiële onafhankelijkheid kunnen aantonen.
Alleen een eigen domicilie (= officiële verblijfplaats) kiezen,
volstaat niet. Je moet aan een aantal voorwaarden voldoen om die
zelfstandigheid te kunnen bewijzen.
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Gehuwde en samenwonende studenten
Gehuwde en samenwonende
inkomen hebben en vóór 31
samenlevingscontract hebben,
ononderbroken samenwonen
huishouding voeren.

studenten moeten een eigen
december gehuwd zijn of een
ofwel sedert minstens 1 jaar
en een gemeenschappelijke

Twijfel? Toch proberen!
De voorwaarden zijn gunstiger voor het hoger onderwijs dan
voor het secundair onderwijs. Ook als je niet voldoet aan de
voorwaarden voor het secundair onderwijs, kan je in aanmerking
komen voor een studietoelage in het hoger onderwijs. Twijfel je?
Doe een aanvraag, je hebt immers niets te verliezen.
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Adressen, folders, websites
Algemeen
Departement Onderwijs – Afdeling Studietoelagen
Koning Albert II-laan 15 - 1210 Brussel - 078/15.78.70
studietoelagen@vlaanderen.be
www.ond.vlaanderen.be/studietoelagen
Brochures
De reglementering is niet eenvoudig. Daarom maakte het
ministerie van onderwijs twee (gratis) brochures waarin alles zo
duidelijk mogelijk wordt uitgelegd. De brochure van het secundair
onderwijs vind je op het secretariaat van de school en die van het
hoger onderwijs op de sociale dienst van de onderwijsinstelling.
Beide kan je bestellen of downloaden via www.ond.vlaanderen.
be/studietoelagen. Je kan ook (gratis) bellen naar de Vlaamse
infolijn op het nummer 0800/3.02.01.
Aanvraagformulieren
Een studiebeurs moet je aanvragen op de officiële formulieren. Je
vindt die formulieren op de website. Leerlingen van het secundair
onderwijs kunnen de formulieren ook op het secretariaat van hun
school krijgen. Studenten van het hoger onderwijs moeten naar de
sociale dienst van hun onderwijsinstelling.
Voor het secundair onderwijs moet je de aanvraag sturen naar de
provinciale meldpunten studietoelagen (zie: www.studietoelagen.
be of contacteer het provinciebestuur). Voor het hoger onderwijs
moet je de aanvraag sturen naar het Departement Onderwijs,
Afdeling Studietoelagen, Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel.
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Problemen
Met alle vragen (ook voor het invullen van de formulieren) kan je
terecht op het gratis nummer van de Vlaamse Infolijn – Onderwijs:
0800/3.02.01 of via infolijnonderwijs@vlaanderen.be.
Opvolging van het dossier
Als je wil weten hoe het staat met je dossier, dan kan je
vanaf 1 december terecht op het nummer 078/15.78.70. Het
telefoonnummer van de afdeling die jouw dossier behandelt, staat
op alle briefwisseling.
De data en bedragen in deze folder zijn enkel van toepassing
op het schooljaar 2006-2007!

JIP

En dan is er ook nog het JIP!
Wil je meer uitleg over dit thema? Wil je
één van de vermelde websites of folders
bekijken? Loop dan binnen in het JIP of
jongereninformatiepunt. Je kan er terecht
met vragen of problemen in verband
met wonen, werk, seks, relaties, sport,
jeugdverenigingen, vorming, drugs, geld,
cultuur, toerisme, mobiliteit, gezondheid,
onderwijs, geweld enz.
In een JIP kan je zelf informatie
opzoeken, maar je bent er ook welkom
voor een gesprek. Als je wil, zoekt de
JIP-medewerker mee naar een antwoord
op je vraag of een oplossing voor jouw
probleem. Heb je verder advies, hulp
of begeleiding nodig, dan word je
doorverwezen naar een persoon of
dienst die je verder kan helpen.
Voor het adres en het
telefoonnummer van een JIP
in de buurt: zie www.jips.be.
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