
 
 
 
 
Betreft:	  	  School-‐	  en	  studietoelagen	  2017-‐ 2018	  
In	  het	  basisonderwijs	  werden	  sedert	  het	  schooljaar	  2008-‐2009	  schooltoelagen	  ingevoerd.	  Die	  
bedragen	  93,21	  euro	  voor	  het	  kleuteronderwijs	  en	  tussen	  de	  104,86	  en	  157,29	  euro	  in	  het	  
lager	  onderwijs.	  

	  
School-‐	  of	  studietoelagen	  zijn	  er	  voor:	  

▪   kleuters	  
▪   leerlingen	  in	  het	  lager	  onderwijs	  
▪   leerlingen	  in	  het	  voltijds	  secundair	  onderwijs	  

▪   leerlingen	  in	  het	  deeltijds	  leerplichtonderwijs	  

▪   studenten	  in	  het	  hoger	  onderwijs	  
	  
Het	  belangrijkste	  criterium	  waarvan	  bepaald	  wordt	  of	  u	  recht	  hebt	  op	  een	  school-‐	  of	  studietoelage	  
is	  de	  hoogte	  van	  het	  gezinsinkomen.	  	  	  
	  
Aantal	  personen	  ten	  laste	   Maximum-‐inkomensgrens	  	  (euro)	  

0	   17.203,45	  
1	   25.407,69	  
2	   31.830,66	  
3	   36.958,33	  
4	   42.517,78	  

	  
Als	  u	  denkt	  dat	  uw	  inkomen	  iets	  hoger	  ligt	  dan	  de	  maximumgrenzen,	  kunt	  u	  beter	  nagaan	  of	  u	  toch	  
niet	  net	  onder	  de	  maximumgrens	  valt.	  Alleen	  als	  uw	   inkomen	  fors	  hoger	   ligt,	  hebt	  u	  waarschijnlijk	  
geen	  recht	  op	  een	  	  schooltoelage.	  

Aanvragen	  van	  een	  schooltoelage	  voor	  het	  komend	  schooljaar	  is	  mogelijk:	  op	  papier	  of	  online.	  

Alleen	  als	  u	  een	  elektronische	  identiteitskaart	  en	  kaartlezer	  hebt,	  kunt	  u	  uw	  aanvraag	  online	  
indienen	  	  via	  www.studietoelagen.be.	  

De	  meeste	  gegevens	  over	  uw	  gezinssamenstelling	  staan	  dan	  al	  automatisch	  ingevuld.	  

Voor	  papieren	  aanvraagformulieren	  kan	  u	  terecht	  op	  school	  of	  aanvragen	  via	  het	  gratis	  
telefoonnummer	  1700.	  



Indien	  u	  meer	  informatie	  wenst,	  kan	  u	  altijd	  terecht	  :	  
	  

-   Op	  school	  
-   Op	  de	  website	  	  www.studietoelagen.be	  
-   Op	  het	  gratis	  telefoonnummer	  1700	  van	  de	  Vlaamse	  overheid.	  

	  
Hoe	  meer	  schooltoelagen	  …  hoe	  meer	  	  werkingsmiddelen	  

Ook	  scholen	  krijgen	  een	  bijkomende	  werkingstoelage	  per	  kind	  met	  een	  schooltoelage.	  

Als	  school	  hebben	  wij	  er	  belang	  bij	  dat	  alle	  toelagegerechtigde	  kinderen	  hun	  aanvraag	  indienen.	  

Het	  aantal	  leerlingen	  dat	  een	  schooltoelage	  krijgt,	  is	  namelijk	  één	  van	  de	  parameters	  voor	  de	  
financiering	  van	  de	  school.	  	  	  De	  schooltoelage	  geeft	  ons	  een	  financieel	  duwtje	  in	  de	  rug.	  

Hoe	  meer	  kinderen	  met	  een	  toelage,	  hoe	  meer	  werkingsmiddelen.	  
	  

	  
Denkt	  u	  in	  aanmerking	  te	  komen	  voor	  een	  toelage?	  

Dien	  dan	  voor	  1	  juni	  2018	  uw	  aanvraag	  in.	  

	  
Ik………………………………………………………ouder	  	  van	  
………………………………………………..	  klas……………  
O	  wil	  graag	  het	  aanvraagformulier	  ‘School-‐	  en	  studietoelagen	  2017-‐2018’.	  
	  

Met	  de	  meeste	  hoogachting,	  

Jaak	  Myny	  
Directeur	  
	  
	  
	  
	  
	  
Even	  opletten:	  
Het	  aanvraagformulier	  schooltoelagen	  bestaat	  uit	  verschillende	  fiches	  en	  het	  is	  belangrijk	  
dat	  naast	  de	  fiches	  van	  de	  leerling	  ook	  zeker	  de	  fiche	  van	  de	  aanvrager	  (de	  
onderhoudsverstrekker	  van	  de	  leerling,	  meestal	  de	  ouder)	  wordt	  toegevoegd.	  


