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1. Algemene regels
Als je aan een instelling hoger onderwijs inschrijft, dan doe je dit voor een bepaalde
opleiding of opleidingsonderdelen, met een diploma-, credit- en/of examencontract
en voor een bepaald aantal studiepunten.
Afhankelijk van de keuzes die je bij inschrijving aan het begin van het academiejaar
(= initiële inschrijving) maakt, kom je al dan niet in aanmerking voor kinderbijslag
en/of een studietoelage van de Vlaamse overheid.
1.1 Kinderbijslag
Er wordt kinderbijslag betaald op voorwaarde dat je tijdens het academiejaar
ingeschreven bent en blijft voor minstens 27 studiepunten, met een diploma-, crediten/of examencontract. Zit je in je diplomajaar én omvat je studieprogramma een
thesis of stageverslag, dan zijn geen 27 studiepunten vereist. Je ontvangt
kinderbijslag tot en met de maand van indiening van je bachelor-, masterproef of
stageverslag, ongeacht of je nog andere opleidingsdelen moet afleggen. Je kan per
opleiding eenmalig van deze regeling genieten.
1.2 Studietoelagen van de Vlaamse overheid
Om in aanmerking te komen voor een studietoelage moet je o.a. ingeschreven zijn
met een diplomacontract voor minstens 27 studiepunten (uitzondering: diplomajaar)
in een zogenaamde basisopleiding: bachelor, master, specifieke lerarenopleiding als
vervolgopleiding, schakel- of voorbereidingsprogramma.
Het bedrag van je studietoelage wordt mee bepaald door het aantal studiepunten
waarvoor je bent ingeschreven en je beschikbare studietoelagekrediet / jokerkrediet.
Je kan alleen een studietoelage krijgen voor het aantal studiepunten waarvoor je op
het einde van het academiejaar nog ingeschreven bent (= opgenomen studiepunten
op 30 juni). Om recht te hebben op een studietoelage moet je dus voor minstens 27
studiepunten ingeschreven blijven.
Je kan maar een studietoelage ontvangen voor zover je over voldoende
studietoelagekrediet / jokerkrediet beschikt.
Ben je voor het eerst ingeschreven in het hoger onderwijs, dan krijg je een
studietoelagekrediet van 60 studiepunten en een jokerkrediet van 60 studiepunten.
Was je al ingeschreven in het hoger onderwijs, dan is het studietoelagekrediet
waarover je in 2016-2017 beschikt afhankelijk van het aantal studiepunten waarvoor
je op het einde van je voorgaande studiejaar geslaagd was (= waarvoor je uiterlijk

30 september een creditbewijs behaald hebt), aangevuld met je resterende
jokerkrediet.
2. Opgenomen studiepunten?
Zodra je aan een instelling hoger onderwijs inschrijft, neem je een aantal
studiepunten op. Het aantal studiepunten dat als opgenomen wordt beschouwd,
bepaalt je recht op kinderbijslag en/of een studietoelage.
Wijzig je in de loop van het academiejaar iets aan je inschrijving, dan kan dit een
invloed hebben op de beoordeling van de door jou opgenomen studiepunten en je
recht op kinderbijslag en/of een studietoelage.
De onderwijsinstellingen hebben de uiterste data vastgelegd tot waarop wijzigingen
gevolgen hebben voor de beoordeling van de opgenomen studiepunten.
Als je vóór de vastgelegde data voor één of meerdere opleidingsonderdelen
uitschrijft, worden de eraan verbonden studiepunten als niet opgenomen beschouwd.
Bij uitschrijving na die data, blijven de studiepunten opgenomen.
3. Je inschrijving tijdens het academiejaar wijzigen
Het betreft hier elke wijziging van je inschrijving t.o.v. je oorspronkelijke inschrijving
bij het begin van het academiejaar (A).
Afhankelijk van de wijziging en het tijdstip waarop deze gebeurt, gelden volgende
criteria wat betreft je kinderbijslag en/of studietoelage.
3.1 Je initiële opleiding stopzetten en voor een nieuwe opleiding
inschrijven (A stop + B)
Als je vóór de door de onderwijsinstelling vastgelegde datum voor alle
opleidingsonderdelen van je oorspronkelijke opleiding uitschrijft (A stop), worden je
studiepunten als niet opgenomen beschouwd. Ze tellen bijgevolg niet meer mee voor
de kinderbijslag noch voor de studietoelage.
3.1.1 Kinderbijslag
Bij stopzetting van je oorspronkelijke opleiding moet de kinderbijslag niet worden
terugbetaald, ook al worden de studiepunten als niet opgenomen beschouwd.
Om verder en zonder onderbreking kinderbijslag te blijven ontvangen, moet je vóór
het einde van de maand na je uitschrijving voor een nieuwe opleiding (B) inschrijven.
Je recht op kinderbijslag is onmiddellijk hersteld als je meteen voor minstens 27
studiepunten inschrijft.

Dateert je oorspronkelijke inschrijving van vóór 1 december en ben je tijdig
ingeschreven voor een nieuwe opleiding maar bereik je pas later de 27
studiepuntengrens, dan is er recht op kinderbijslag met terugwerkende kracht vanaf
het begin van het academiejaar.
Wie voor minder dan 27 studiepunten ingeschreven blijft, komt niet meer in
aanmerking voor kinderbijslag.

Voorbeelden
 Elke schrijft zich uit op 28 oktober. Op 9 november schrijft ze zich in voor 42
studiepunten in een andere studierichting. Haar kinderbijslag wordt
doorbetaald.
 Marc schrijft zich uit op 5 november. Op 12 januari schrijft hij zich in voor 30
studiepunten in een andere studierichting. Door de late inschrijving verliest
hij zijn kinderbijslag voor december en januari.
 Caroline schreef zich in op 28 augustus en zette haar opleiding stop op 25
september. Ze schrijft zich op 5 oktober in voor 20 studiepunten in een
nieuwe opleiding. Vanaf oktober heeft ze geen recht meer op kinderbijslag
omdat de 27 studiepuntennorm niet wordt gehaald. In februari neemt ze een
bijkomende inschrijving voor 20 studiepunten. Nu de norm wordt gehaald,
ontstaat er recht op kinderbijslag met terugwerkende kracht vanaf het begin
van het academiejaar.
3.1.2 Studietoelagen van de Vlaamse overheid
Als je voor een nieuwe opleiding (B) inschrijft en dit voor evenveel studiepunten als
waarvoor je oorspronkelijk ingeschreven was, dan verandert het bedrag van je
studietoelage niet.
Schrijf je voor minder studiepunten in, dan volgt na 30 juni een gedeeltelijke
terugvordering van je studietoelage.
Als je voor minder dan 27 studiepunten inschrijft, heb je geen recht meer op een
studietoelage en zal deze volledig worden teruggevorderd.
Bij een terugvordering wordt je studietoelagekrediet opnieuw aangevuld met het
aantal studiepunten waarvoor er een terugvordering is gebeurd.
3.2 Uitschrijven voor opleidingsonderdelen van je initiële opleiding (A -) al
dan niet in combinatie met een nieuwe inschrijving voor een andere
opleiding [(A -) + B]
Als je ná de door de onderwijsinstelling vastgelegde data voor één of meerdere
opleidingsonderdelen van je oorspronkelijke opleiding uitschrijft (A -), kunnen de
eraan verbonden studiepunten al dan niet als opgenomen worden beschouwd.
Of de studiepunten al dan niet als opgenomen worden beschouwd, hangt af van de
datum van uitschrijving en het feit of het opleidingsonderdelen uit het eerste of
tweede semester dan wel jaarvakken betreft.

3.2.1 Je studiepunten worden als niet opgenomen beschouwd
Als na uitschrijving voor bepaalde opleidingsonderdelen van je oorspronkelijke
opleiding (A -) de eraan verbonden studiepunten als niet opgenomen worden
beschouwd, tellen ze niet meer mee voor je kinderbijslag noch studietoelage.
a) Kinderbijslag
Als je voor alle opleidingsonderdelen van je oorspronkelijke opleiding uitschrijft
[(A -) = stop] moet je vóór het einde van de maand na uitschrijving voor een
nieuwe opleiding (B) inschrijven om zonder onderbreking kinderbijslag te blijven
ontvangen.
De studiepunten van je oorspronkelijke opleiding die opgenomen blijven, tellen
mee voor de 27 studiepuntengrens evenals de studiepunten van je nieuwe
opleiding.

Voorbeelden
 Piet schrijft zich voor alle opleidingsonderdelen uit op 16 december, er
blijven 20 studiepunten opgenomen. Op 29 januari schrijft hij zich in voor 30
studiepunten in een andere studierichting. Zijn kinderbijslag wordt
ononderbroken doorbetaald.
 Hans schrijft zich uit op 8 januari, er blijven 20 studiepunten opgenomen. Hij
schrijft zich pas op 18 maart terug in voor 10 studiepunten in een andere
studierichting. Er is door de late inschrijving geen recht op kinderbijslag voor
februari en maart.
 Sofie schrijft zich volledig uit op 4 februari, er blijven 22 studiepunten
opgenomen. Ze schrijft zich op 18 februari meteen in voor 4 studiepunten in
een andere studierichting. Er is geen recht op kinderbijslag vanaf maart
omdat de 27 studiepuntengrens niet wordt bereikt.
Als je slechts voor één of meerdere opleidingsonderdelen van je oorspronkelijke
opleiding uitschrijft (A -) en er 27 studiepunten opgenomen blijven, dan behoud
je de kinderbijslag.
Als er geen 27 studiepunten opgenomen zijn, heb je geen recht meer op
kinderbijslag vanaf de maand na je uitschrijving.
Om aan de 27 studiepuntengrens te voldoen kan je voor een nieuwe opleiding (B)
inschrijven. Er wordt immers rekening gehouden met de studiepunten van je
oorspronkelijke opleiding die opgenomen blijven en het aantal studiepunten dat
je in je nieuwe opleiding opneemt. Afhankelijk van wanneer je voor de nieuwe
opleiding inschrijft, wordt de kinderbijslag gewoon verder betaald of met
terugwerkende kracht als er omwille van de studiepunten een onderbreking was.

Voorbeeld
Inge vermindert op 14 december haar studieprogramma waardoor er nog
slechts 15 studiepunten opgenomen blijven. Ze heeft geen recht meer op
kinderbijslag vanaf januari.

In februari beslist ze zich bijkomend in te schrijven in een nieuwe opleiding
voor 25 studiepunten. De kinderbijslag wordt met terugwerkende kracht
betaald omdat de 27 studiepuntengrens is bereikt.
b) Studietoelagen van de Vlaamse overheid
Op vlak van de studietoelagen wordt geen onderscheid gemaakt tussen
uitschrijven voor alle dan wel één of meerdere opleidingsonderdelen. Enkel het
aantal studiepunten dat als opgenomen wordt beschouwd, is van belang.
Als na uitschrijving (bv. voor het tweede semester) er nog steeds 27 studiepunten
opgenomen blijven (bv. uit het eerste semester), dan behoud je de studietoelage
voor dat aantal studiepunten en volgt een terugvordering voor de rest.
Als het aantal opgenomen studiepunten minder dan 27 bedraagt, heb je geen
recht meer op een studietoelage en zal deze volledig worden teruggevorderd.
Deze terugvorderingen kunnen worden vermeden door in te schrijven voor een
andere opleiding.
Als je voor een nieuwe opleiding (B) inschrijft en dit voor evenveel studiepunten
als er van je oorspronkelijke opleiding als niet opgenomen worden beschouwd,
dan blijft het aantal opgenomen studiepunten op 30 juni gelijk en verandert het
bedrag van je studietoelage niet.
Schrijf je voor minder studiepunten in, dan volgt na 30 juni een gedeeltelijke
terugvordering van je studietoelage.
Bij een terugvordering wordt je studietoelagekrediet opnieuw aangevuld met het
aantal studiepunten waarvoor er een terugvordering is gebeurd.
3.2.2 Alle studiepunten blijven opgenomen
Wijzigingen aan je initiële inschrijving (A -) naar het einde van het academiejaar toe,
hebben geen invloed op de opgenomen studiepunten. Je behoudt je kinderbijslag en
volledige studietoelage.
a) Kinderbijslag
Je behoudt je kinderbijslag alleen op voorwaarde dat je ingeschreven blijft.
b) Studietoelagen van de Vlaamse overheid
Je behoudt steeds je volledige studietoelage.
Als je nog een inschrijving neemt in een andere opleiding (B), zal je toch maar
voor maximum 60 studiepunten een studietoelage ontvangen.
Voor de opleidingsonderdelen waarvan de studiepunten als opgenomen worden
beschouwd, doe je er goed aan examen af te leggen en te proberen een

creditbewijs te behalen. Dit komt je studietoelagekrediet voor een volgend
academiejaar ten goede.
4. Stoppen met studeren tijdens het academiejaar
Als je als student uitschrijft bij je onderwijsinstelling en gedurende hetzelfde
academiejaar geen nieuwe inschrijving neemt, heb je de studies stopgezet.
4.1 Kinderbijslag
Je ontvangt geen kinderbijslag meer als student vanaf de maand na uitschrijving.
Als je na je uitschrijving onmiddellijk inschrijft bij de VDAB als werkzoekende, kan je
maximaal 360 dagen kinderbijslag als werkzoekende schoolverlater ontvangen:



zolang je geen 25 jaar bent en
je inkomen niet hoger is dan € 530,49 bruto per maand (index juni 2016).
4.2 Studietoelage van de Vlaamse overheid
Als je vóór de door de onderwijsinstelling vastgelegde datum volledig uitschrijft,
worden je studiepunten als niet opgenomen beschouwd. Ze tellen bijgevolg niet
meer mee voor je studietoelage.
Als je studietoelage al uitbetaald werd, zal deze volledig worden teruggevorderd. Als
er nog geen uitbetaling is gebeurd en de afdeling Studietoelagen tijdig van je
stopzetting op de hoogte is gesteld, gebeurt er niets.
In beide gevallen behoud je het aanvankelijke studietoelagekrediet alsof er niets is
gebeurd.
Als je na de door de onderwijsinstelling vastgelegde data volledig uitschrijft, kunnen
de eraan verbonden studiepunten al dan niet als opgenomen worden beschouwd.
Voor de opgenomen studiepunten behoud je de studietoelage. Voor de niet
opgenomen studiepunten zal ze worden teruggevorderd.

