
Je komt in aanmerking voor een studietoelage voor het hoger onderwijs van de

Vlaamse overheid als je:

Goed om te weten: voor 'voortgezette opleidingen' kan je nooit een studietoelage

krijgen:

Hoeveel is een studietoelage?

De bedragen voor studietoelagen voor schooljaar 2021-2022 liggen tussen €279,40

euro (minimumtoelage) en 4.323,91 euro (volledige toelage). Je krijgt dat bedrag in

één keer.

Hoe weet ik zeker of in aanmerking kom?

Dat zoekt de Vlaamse overheid voor jou uit. Stel je profiel in op studietoelagen.be

en vul alle info in.

Dat kan je elk jaar doen tussen 2 juni en 31 augustus voor het schooljaar erop.

Zie ook: Hoe vraag ik een studietoelage aan?
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Chat met Awel

Ma, di, do, vr: 17-22u. Wo, za: 16-
22u. Je kan even in de wachtrij
terechtkomen.

Door Studietoelagen.be 11-16 jaar

HEB IK RECHT OP EEN STUDIETOELAGE VOOR HET

HOGER ONDERWIJS?

Belg bent.•

Ben je geen Belg? Dan moeten je ouders of jijzelf al een tijd in België

wonen, werken of gewerkt hebben. Hier vind je alle info als je geen

Belg bent

•

Gezinsinkomen niet te hoog is.•

Daarvoor kijken ze naar het laatste aanslagbiljet van de belastingen,

meestal van 2 jaar geleden.

•

We kunnen daar geen eenvoudig maximum op plakken: de berekening

gebeurt in 5 stappen

•

Een erkende opleiding volgt met een diplomacontract aan een

onderwijsinstelling die door de Vlaamse Gemeenschap erkend, gefinancierd

of gesubsidieerd is.

•

Dat zijn de meeste Nederlandstalige scholen, hogescholen en

universiteiten in Vlaanderen en Brussel.

•

Zie alle voorwaarden waaraan je opleiding moet voldoen in detail•

HBO5 verpleegkunde•

Bachelor-na-bachelor (banaba)•

Master-na-master (manama)•

Doctoraatsopleiding•

Postgraduaatsopleiding•

Doctoraat•

PRAAT EROVER

Mail met Awel

Antwoord binnen de 72u

Bel met Awel

Gratis en anoniem op 102. Ma-vr:
16-22u. Wo&za: 14-22u. Het kan
zijn dat je even in de wachtrij
terecht komt.

Bezoek het forum van Awel

Deel je verhaal met
leeftijdsgenoten of reageer op
het verhaal van iemand anders.

https://www.studietoelagen.be/stap-1-stel-je-profiel-in
https://www.watwat.be/studiebeurs/hoe-krijg-ik-een-studietoelage-voor-het-hoger-onderwijs
https://awel.be/babbel#chat
https://www.studietoelagen.be/de-nationaliteitsvoorwaarden
https://www.studietoelagen.be/inkomen-hoeveel-mag-ik-verdienen-0
https://www.studietoelagen.be/de-opleidingsvoorwaarden
mailto:brievenbus@awel.be
tel:102
https://awel.be/forum



