
 

 

 

Je studies stopzetten, wijzigen of heroriënteren tijdens het 
academiejaar 2019-2020:  
Info over je kinderbijslag/Groeipakket, studietoelage van de 
Vlaamse Overheid, studentenarbeid, inschrijving bij VDAB/Actiris… 
 
Zodra je je in het hoger onderwijs inschrijft, neem je een aantal studiepunten op. Het aantal 
studiepunten dat als opgenomen wordt beschouwd, heeft een invloed op je kinderbijslag/Groeipakket, 
je studietoelage, je leerkrediet en je studiegeld.  
Wijzig je in de loop van het academiejaar iets aan je inschrijving, dan kan dit een invloed hebben op al 
deze zaken. 
 
De onderwijsinstellingen hanteren uiterste data tot wanneer wijzigingen in de inschrijving gevolgen 
hebben voor de beoordeling van de opgenomen studiepunten. Wanneer 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. 
 
Indien je wil uitschrijven voor (een gedeelte van) je opleiding of wil heroriënteren tijdens het 
academiejaar, ga dan altijd eerst na voor hoeveel studiepunten je kan uitschrijven en hoeveel punten 
er als opgenomen blijven beschouwd op het moment van je uitschrijving. Informeer je hierover bij je 
studietraject- of loopbaanbegeleider.  Enkel met die gegevens kan Stuvo je correct informeren over de 
financiële of praktische gevolgen van je beslissing. 
 
Meer informatie over je opgenomen studiepunten, leerkrediet en je studiegeld: 

• in het onderwijs- en examenreglement 

• bij de studietrajectbegeleider of studieloopbaanbegeleider  

• bij de studentenadministratie  

• www.studentenportaal.be 

• www.luca-arts.be/uitschrijven  

• www.kuleuven.be/inschrijvingen/wijzigingen.html 
 

Info over je kinderbijslag/Groeipakket, studietoelage van de Vlaamse Overheid, 
studentenarbeid, inschrijving bij VDAB/Actiris, … : 

• bij STUVO 

• www.centenvoorstudenten.be 
 

Let op! Dit document gaat niet over de (langdurig) zieke student die zijn opleiding stopzet of minder 
dan 27 studiepunten opneemt door ziekte. Hiervoor zijn andere regels van toepassing. Neem contact 
op met Stuvo voor meer info. 

 

1. Je inschrijving wijzigen of veranderen van studierichting tijdens het academiejaar 

 
1.1. Kinderbijslag (domicilie in Brussel)/Groeipakket (domicilie in Vlaanderen) 

Je kan als student voor een volledig academiejaar van het recht op kinderbijslag/groeipakket 
genieten (cumulatief):  

• tot en met de maand waarin je 25 wordt 

• als je als student ingeschreven bent en blijft ten laatste op 30 november  

• als er tijdens het volledige academiejaar minstens 27 studiepunten opgenomen blijven.  
Uitzondering: je diplomajaar:  
➢ Woon je in Vlaanderen: dan gelden die 27 studiepunten niet. Je kan 1 maal per 

opleidingscyclus van deze uitzondering genieten. 

http://www.studentenportaal.be/
http://www.luca-arts.be/uitschrijven
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➢ Woon je in Brussel: dan kan je ook bij minder dan 27 studiepunten genieten van 
kinderbijslag, voor maximaal 1 jaar.  Doe je enkel nog een thesis, bachelorproef of 
stageverslag dan ontvang je slechts kinderbijslag tot aan de datum van indiening. Voor alle 
andere opleidingsonderdelen eindigt de kinderbijslag op de  datum van het behalen van je 
diploma.  

• als je niet teveel werkt (zie www.centenvoorstudenten.be of www.mysocialsecurity.be)   
 
Schreef je je uiterlijk 30 november in voor minder dan 27 studiepunten dan heb je nog 
geen recht op kinderbijslag/Groeipakket. Kom je door een bijkomende inschrijving later wél aan 
minstens 27 studiepunten, dan ontvang je met terugwerkende kracht voor het volledige academiejaar 
kinderbijslag/Groeipakket. 
 
Ben je na 30 november pas ingeschreven en woon je in Vlaanderen, dan heb recht op 
Groeipakket vanaf de maand van je inschrijving voor minstens 27 studiepunten. Woon je in Brussel, 
dan heb je recht op kinderbijslag vanaf de maand na je inschrijving voor minstens 27 studiepunten.  
 
Vraag altijd na bij de trajectbegeleider van je opleiding hoeveel punten er als 
‘opgenomen’ beschouwd blijven/worden als je heroriënteert of je voor een deel van je punten 
uitschrijft! Dat aantal zal verschillend zijn afhankelijk van het tijdstip van de uitschrijving en het feit 
of het een vak van het eerste of tweede semester is of een jaarvak, en hoeveel studiepunten je opneemt 
in een nieuwe opleiding. Dit alles heeft een invloed bij de beoordeling van het aantal studiepunten dat 
telt voor je Groeipakket. Zie hiervoor ook de inleiding van dit blaadje. 
 
Neem je geen 27 studiepunten op of verminder je je studiepunten onder de 27, dan kan je 
vanaf de maand nadien geen kinderbijslag/Groeipakket meer als ‘student’ ontvangen.  

➢ Woon je in Vlaanderen dan kan je vanaf dat moment wél het Groeipakket als 
‘schoolverlater’ ontvangen. Om van dit krediet van maximum 12 maanden te kunnen 
gebruik maken, is een inschrijving als werkzoekende bij de VDAB niet nodig. 
Als je later in het academiejaar nog een bijkomende inschrijving neemt en zo toch weer aan 27 
studiepunten komt, heb je terug recht op het Groeipakket als student met terugwerkende 
kracht, dus ook voor de maanden waarin je geen 27 studiepunten had en beroep hebt gedaan 
op het krediet van het Groeipakket als schoolverlater. Dat krediet zal dan opnieuw worden 
aangevuld met die maanden. 

➢  Woon je in Brussel, dan moet je je voor het einde van de maand inschrijven in een nieuwe 
opleiding om ononderbroken kinderbijslag te blijven ontvangen. Doe je dat niet dan moet je je 
inschrijven bij Actiris als werkzoekende om je kinderbijslag te behouden (zie ook punt 2.2.) 

 
De kinderbijslag-/Groeipakket-uitbetalingsfondsen zijn op de hoogte van je aantal studiepunten en 
veranderingen via de Databank Hoger Onderwijs. Je hoeft veranderingen niet zelf te melden. 
 

1.2. Studietoelage van de Vlaamse overheid 
Het aantal studiepunten (diplomacontract!) dat op 30 juni 2020 als opgenomen wordt 
beschouwd, is bepalend voor je studietoelage. 
Wijzigingen in de loop van het academiejaar kunnen aanleiding geven tot een gedeeltelijke 
terugvordering van je studietoelage. Indien er geen 27 studiepunten opgenomen zijn, heb je geen 
recht meer op een studietoelage en wordt deze volledig teruggevorderd. Een extra uitbetaling van 
studietoelage is mogelijk als je in plaats van een vermindering van studiepunten extra studiepunten 
opneemt in het tweede semester. 
 
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. Je ontvangt nl. het volgende 
academiejaar een studietoelage o.b.v. het aantal verworven studiepunten van het voorgaande jaar. 
Zie  voor meer info www.centenvoorstudenten.be. 
 

1.3. Studiegeld (= inschrijvingsgeld) 

http://www.centenvoorstudenten.be/
http://www.centenvoorstudenten.be/


Het bedrag van het studiegeld varieert naargelang het aantal opgenomen studiepunten, de datum van 
wijziging van je inschrijving, ...  Je kan een deel van het studiegeld terugkrijgen of moeten bijbetalen 
afhankelijk van het aantal studiepunten dat je uitschrijft of opneemt in je nieuwe opleiding.  
 
 

1.4. Studentenarbeid 
Zolang je student blijft kan je studentenarbeid doen, daarbij is het aantal studiepunten dat je opneemt 
niet van belang. Je moet wel in hoofdzaak student zijn om te mogen werken als student. 
 

2.  Stoppen met studeren tijdens het academiejaar 

 
Wanneer je als student volledig uitschrijft bij je onderwijsinstelling en gedurende hetzelfde 
academiejaar geen nieuwe inschrijving neemt, heb je je studies stopgezet. 
 

2.1. VDAB (Vlaanderen) /Actiris (Brussel) 
Schrijf je na uitschrijving onmiddellijk in bij VDAB (als je in Vlaanderen woont) of Actiris (als je in 
Brussel woont) als ‘schoolverlater in beroepsinschakelingstijd’. 
Elke schoolverlater moet immers een beroepsinschakelingstijd van 12 maanden doorlopen alvorens 
recht te hebben op een beroepsinschakelingsuitkering.  
 
Tijdens je beroepsinschakelingstijd mag je werken, maar niet meer met een 
arbeidsovereenkomst voor studenten.  
 
Begin je opnieuw te studeren tijdens je beroepsinschakelingstijd, dan vervalt meestal de reeds 
doorlopen beroepsinschakelingstijd.  
Hervat je je studies na je beroepsinschakelingstijd, dan moet je bij het stopzetten van je studie deze 
periode niet opnieuw doorlopen.  
 

2.2. Kinderbijslag (Brussel)/Groeipakket (Vlaanderen) 
Wanneer je als student uitschrijft bij je onderwijsinstelling en gedurende hetzelfde academiejaar geen 
nieuwe inschrijving neemt, heb je je studies stopgezet. Je krijgt geen kinderbijslag/Groeipakket meer 
als student vanaf de maand na uitschrijving.  
 
Woon je in Vlaanderen 
Vanaf de maand nadien heb je recht op het Groeipakket als schoolverlater op voorwaarde dat: 

• je geen 25 jaar bent én 

• je niet meer werkt dan 80 uur per maand én 

• je niet werkt als zelfstandige in hoofberoep én 

• je geen sociale uitkering ontvangt (bvb. beroepsinschakelingsvergoedingen is een uitkering, 
leefloon niet) 

Je krijgt hiervoor een krediet van 12 maanden dat je in verschillende periodes mag inzetten. Eens je je 
krediet hebt uitgeput heb je geen recht meer op het Groeipakket voor schoolverlaters.  
Je hoeft je niet meer in te schrijven bij VDAB om je Groeipakket te ontvangen als schoolverlater, maar 
je moet dat wel doen om je rechten als werkzoekende te vrijwaren (zie 2.1.). 
 
Woon je in Brussel 
Je ontvangt geen kinderbijslag meer als ‘student’ vanaf de maand na uitschrijving.  
Als je na uitschrijving onmiddellijk inschrijft bij Actiris als werkzoekende, dan kan je gedurende je 
beroepsinschakelingstijd van 12 maanden kinderbijslag blijven ontvangen: 

• zolang je geen 25 jaar bent 
EN 

• je niet meer dan 240 uur per kwartaal werkt. 
 

2.3. Studietoelage van de Vlaamse overheid 
Het aantal studiepunten (diplomacontract!) dat op 30 juni 2020 als opgenomen wordt 
beschouwd, is bepalend voor je studietoelage. 
Wijzigingen in de loop van het academiejaar kunnen dus aanleiding geven tot een gedeeltelijke 
terugvordering van je studietoelage. 



 
Schrijf je je tijdig volledig uit en blijven er geen opgenomen studiepunten of minder dan 27 
studiepunten over, dan zal je geen studietoelage ontvangen of zal je deze moeten terugbetalen. 
Zijn er een aantal vakken van het eerste semester of jaarvakken die op het moment van uitschrijving 
als opgenomen worden beschouwd, dan behoud je voor die studiepunten je studietoelage, als het er 
minstens 27 zijn.  
 

2.4. Studiegeld (= inschrijvingsgeld) 
Afhankelijk van het tijdstip van uitschrijven, kan je een deel van je studiegeld terugkrijgen. 
Informeer je bij de onderwijsadministratie. 
 

2.5. Studentenarbeid 
Je kan niet meer werken als student vanaf het moment dat je je studies hebt stopgezet als dat tijdens 
het academiejaar is. Vraag na bij de onderwijsadministratie wanneer je precies wordt uitgeschreven 
als student want dat kan verschillend zijn bij de verschillende instellingen hoger onderwijs. 
 
 

Stuvo LUCA Gent    Stuvo LUCA Brussel     
02 447 14 44      02 250 11 24   
Hilde De Saeger        Dunja Prinz    
Stuvo.socialedienst.gent@luca-arts.be  Stuvo.socialedienst.brussel@luca-arts.be  

 

Maak een afspraak via https://www.luca-arts.be/sociale-dienstverlening-brussel-en-gent  
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