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Genk, 22 september 2017 

 

 

Beste ouders, 

 

 

Sinds een paar jaar bestaat er de mogelijkheid 

om voor de kinderen van het basisonderwijs een 

school- en studietoelage aan te vragen. 

 

Meerdere ouders hebben hun aanvraag reeds 

ingediend.  En gelijk hebben ze! We spreken 

hier toch van een bedrag van 94,98 euro voor 

een kleuter. Voor een leerling in het lager 

onderwijs gaat het over een som van 106,86 

tot 160,28 euro! 

 

Veel ouders denken dat ze hiervoor niet in 

aanmerking komen. De Vlaamse overheid laat 

ons nogmaals weten dat er meer mensen in 

aanmerking komen dan ze vermoeden.  Ze raden 

zelfs aan dat, wanneer u twijfelt, u toch best 

een aanvraag indient.   

 

Ook voor de school is het belangrijk dat u uw aanvraag indient.  Het aantal aanvragen 

wordt namelijk omgezet naar financiële middelen voor de school.  Centjes die weer 

naar jullie kinderen terugvloeien om ze zo een nog beter onderwijs te bieden.   

 

Twijfel dus niet en dien je aanvraag in!  

Zoals voorgaande jaren organiseren we in school ook een dag waar we, samen met de 

mensen van onze scholengemeenschap, klaar staan om u te helpen bij het invullen van 

de aanvraag.  

Dit zal doorgaan op maandag 9 oktober 2017 tussen 8.30 u. en 

10.30 u (aanmelden tussen 8.30 u en 9.30!!!!) in het vergaderlokaal 

van het klooster (ingang deur Schabartstraat). 
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OPGELET!!! BELANGRIJK!!! 

 

Als je naar school komt om je aanvraag in te dienen, breng dan volgende 

documenten mee : 

 

 Uw elektronische identiteitskaart (en uw PIN-code!!!) 

 Aanslagbiljet jaar 2016 – inkomen 2015 (belastingsbrief) 

 Gescheiden ? Breng een kopie mee van de rekeninguittreksels van 2015, 

waarop het alimentatiegeld vermeld staat. 

 

Moest je je niet  kunnen  vrijmaken die dag, de dossiers kan je indienen tot uiterlijk 

1 juni 2018.  Uw dossier indienen kan op verschillende manieren: 

 

 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. Hebt u hierbij 

hulp nodig, belt u het gratis nummer 1700. 

 U bent ook welkom op de provinciale diensten, afdeling studietoelagen 

Adres : Universiteitslaan 1 – 3500 Hasselt 

 U kan natuurlijk de formulieren (te verkrijgen op het secretariaat) ook gewoon 

zelf invullen en opsturen naar : Afdeling Studietoelagen, Hendrik 

Consciencegebouw, Koning Albert II-laan 15 – 1210  Brussel 

 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

Els Stulens 

Directeur 

http://www.studietoelagen.be/

