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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?

Casi uno de cada cuatro niños de Flandes tiene derecho a la beca de ayuda escolar.
Esto es dinero que obtienes de las autoridades flamencas para apoyar los estudios de
tu hijo. ¿Qué debes saber?

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 Para poder ser beneficiario hay algunas condiciones. Por ejemplo, tus ingresos no pueden
ser demasiado altos y debes ser belga, o llevar ya un tiempo viviendo o trabajando en
Bélgica. Además tu hijo debe asistir al colegio regularmente. Comprueba si cumples las
condiciones.

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

2 Presenta tu solicitud desde el 1 de agosto hasta el 1 de junio. Después del 1 de junio será
irrevocablemente demasiado tarde.

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

3 Puedes presentar una solicitud desde el momento en el que tu hijo asista a primero de
infantil.

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 El importe que recibes varía dependiendo de la etapa educativa del alumno. El importe se
ajusta cada año.

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 Puedes solicitar una beca escolar online o en papel. Puedes encontrar los formularios de
solicitud en el colegio, el CLB (centro de orientación escolar), el OCMW (servicios públicos
de bienestar social), pero también en www.schooltoelage.be. ¿Necesitas más ayuda?
Solicítala allí mismo.

¿Quieres aprender neerlandés? Busca un lugar por tu zona donde acudir en
www.huizenvanhetnederlands.be o pregunta en el colegio de tu hijo.

