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Niet vergeten:
schooltoelage aanvragen

Don’t forget to apply
for a school subsidy

Bijna een op de vier kinderen in Vlaanderen heeft recht op een schooltoelage. Dat is
geld van de Vlaamse overheid die je krijgt om de studie van je kind te ondersteunen.
Wat moet je weten?

Almost one in four children in Flanders is entitled to receive a school subsidy. This
money is given to you by the Flemish government to support your child’s schooling.
What do you need to know?

1 Er zijn enkele voorwaarden als je in aanmerking wil komen. Zo mag bv. je inkomen niet te
hoog zijn en moet je Belg zijn, of al een tijdje in België wonen of werken. Bovendien moet
je kind regelmatig naar school gaan. Check of je aan de voorwaarden voldoet.
2 Dien je dossier in van 1 augustus tot en met 1 juni. Na 1 juni ben je onherroepelijk te laat.

1 There are a number of criteria you need to meet in order to qualify. For example,
your income cannot be more than a certain amount and you must have Belgian
nationality, or you must have resided or worked in Belgium for a given period of time.
Moreover, your child must regularly attend school. Check to see if you meet the criteria.

3 Je kan een aanvraag indienen vanaf het moment je kind naar de eerste kleuterklas
gaat.

2 Submit your file between 1 August and 1 June inclusive. Any file received after 1 June
will not be accepted under any circumstances.

4 Het bedrag dat je krijgt verschilt voor kleuters, leerlingen en studenten. Elk jaar wordt dat
aangepast.

3 You can submit a request from the moment when your child is in the first year of
kindergarten.

5 Een schooltoelage aanvragen kan je online of op papier. De aanvraagformulieren vind je
op school, bij het CLB, het OCMW, maar ook op www.schooltoelage.be. Meer hulp nodig?
Vraag het daar.

4 The amount you receive is different for kindergartners, primary and secondary school
pupils and students in further education, and is adapted each year.

Wil jij Nederlands leren? Zoek een plaats in de buurt waar jij terecht kan op
www.huizenvanhetnederlands.be of vraag het even na op de school van jouw kind.

5 You can apply for a school subsidy online or on paper. You can find the application
forms at school, at the CLB (pupil guidance centre), at the OCMW (public assistance centre)
and at www.schooltoelage.be. Need more help? Ask for it there.

Would you like to learn Dutch? Find a place to do so in your neighbourhood at
www.huizenvanhetnederlands.be or ask at your child’s school.

