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Betreft : Adviesvraag m.b.t. voorontwerp van decreet op de studiefinanciering. 
 
 
 
Mijnheer de Minister, 
 
 
Op 21 december 2006 ontving de SERV uw vraag tot advies bij het voorontwerp van decreet op de 
studiefinanciering, bij hoogdringendheid. Gezien die hoogdringendheid beperkt de raad zich tot enkele 
bemerkingen via een briefadvies. 
 
De raad staat bijzonder positief tegenover het voorontwerp van decreet; het lijkt er op dat het goed overlegd 
is en het is ook wetenschappelijk onderbouwd. Eén en ander werkt drempelverlagend, betekent een 
administratieve vereenvoudiging en zorgt voor meer transparantie, bvb. het feit dat de financiële 
voorwaarden en voorwaarden inzake nationaliteit en samenstelling van het gezin dezelfde zijn van kleuter- 
tot en met hoger onderwijs. Eens je recht hebt op een school- of studietoelage, behoud je dit recht (bij 
ongewijzigde condities van de leefeenheid) en het recht geldt voor alle leden van een leefeenheid (uniek 
gezinsdossier). Het is positief dat meer gezinnen in het secundair onderwijs in aanmerking zullen komen 
voor een toelage en dat er meer geld wordt uitgetrokken voor de 4de graad BSO en de 7de specialisatiejaren 
BSO en TSO; alsook dat 18-plussers die nog in het secundair onderwijs les volgen, niet aan stringentere 
voorwaarden moeten voldoen om hun recht op een schooltoelage te laten gelden. 
 
Wat het basisonderwijs betreft, mag de studiefinanciering er uiteraard niet toe leiden dat er niet verder 
gewerkt wordt aan het kosteloos maken ervan. Dat jongeren uit het deeltijds onderwijs, deeltijdse vorming 
en de Leertijd geen studiefinanciering zouden ontvangen, is voor de raad onaanvaardbaar. Op dit ogenblik 
heeft een groot deel van de betrokken leerlingen nog geen betaalde arbeid; ook diegene die wel reeds aan 
de slag zijn hebben, volgens de raad, recht op een tussenkomst voor de studiekosten die zij maken. De 
Vlaamse regering zou van plan zijn hieraan tegemoet te komen, wat voor de raad dan ook bijzonder positief 
is.  
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De raad vraagt dat de studiekosten in het onderwijs opgevolgd worden en dat de bedragen van de 
verschillende toelagen er regelmatig worden aan aangepast. Dit om de dekkingsgraad van de school- en 
studietoelagen te kennen en het verschil tussen (maximum)toelage en de reële studiekosten, dat er nog 
steeds is, zo klein mogelijk te maken. Wat de financiering van dit decreet betreft, vraagt de raad dat er 
voorafgaandelijk zeer duidelijk zicht is op de kosten zodat de nodige kredieten beschikbaar zijn en blijven. 
 
Eén van de belangrijke doelstellingen van het decreet is de participatie bevorderen en het spijbelen tegen 
gaan. Het is zonder meer een goede zaak dat er met de schooltoelage vanaf de kleuterschool daartoe een 
“schakel”incentive wordt gegeven; de raad is echter minder zeker over de impact hiervan. En net omdat 
kansarme gezinnen vaker hun kinderen van school verwisselen of langer moeten zoeken naar een school, 
dreigen zij sneller hun toelage te verliezen naar aanleiding van o.a. twee jaar op rij afwezigheid op de derde 
schooldag. Uitermate belangrijk daarbij is de communicatie en de ondersteuning bij de aanvraag. Er wordt 
gewag gemaakt van campagnes om het vernieuwde systeem kenbaar te maken. De raad meent dat de 
bekendmaking van het systeem vooral via de school en via de CLB’s dient te lopen en mogelijks via de 
zelforganisaties, voor de leerlingen van allochtone origine en uit kansarme gezinnen.  
 
De raad vraagt tenslotte met klem dat er verder werk gemaakt wordt van een automatische toekenning van 
de studiefinanciering. Enerzijds om de aanzienlijke flankerende kosten te doen dalen, anderzijds omdat nog 
steeds een deel van de leerlingen en studenten die recht hebben op een studiefinanciering er geen beroep 
op doen (6 à 7% volgens cijfers van het departement onderwijs), ondanks de voorziene administratieve 
vereenvoudiging.  
 
 
 
 Met vriendelijke groeten, 
 
 
 
 
 
 
 Caroline Copers 
 voorzitter 


