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MGGR 

De heer Carl De Decker 
Gemeenteraadslid 

Contactpersoon  

Yasin Akyil 
09/2665250 

Datum  

25 oktober 2022 

Uw kenmerk 
- 
Ons kenmerk 
- 

Betreft: uw schriftelijke vraag 2022_SV_00491 betreffende 
leefloonstudenten 

 
  

 
Geachte raadslid De Decker 

Beste Carl 

 

Hieronder vindt u het antwoord terug op uw schriftelijke vraag betreffende 

leefloonstudenten. 

 

Antwoord: 

 

1. Hoeveel leefloonstudenten waren er in het afgelopen academiejaar 

2021-2022? 

Definitie student: 
 
- Registratie als voltijds student in het respectievelijke academiejaar in secundair, 
hoger, universitair en volwassen onderwijs 
- Recht op leefloon student of equivalent leefloon in het respectievelijke 
academiejaar 
Snapshotdatum 18/10/22 
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We registreerden 1232 studenten verdeeld over volgende types: 

 

Hoger onderwijs 32% 

Secundair onderwijs 49% 

Universiteit 10% 

Volwassen onderwijs 8% 

 

2. Hoeveel laatstejaarsstudenten waren er? 

 

➢ Voor het middelbaar onderwijs kunnen we hier een indicatie van geven 

door daar het 6de en 7de leerjaar weer te geven. Van de 615 

geregistreerde middelbare schoolstudenten zitten er 295 in het 6de of 

7de. Dit is 48% van deze populatie 

 

➢ Voor het hoger en universitair onderwijs is het moeilijker te bepalen wie 

een laatste jaar is. Wel zien we duidelijk dat de meeste (eq) LL studenten 

hier in het eerste jaar, of in een volgend jaar met meegenomen 

studiepunten uit het eerste zitten.  

studiejaar hoger onderwijs/univ Ind Dossiers - Periode Ind Dossiers - Periode2 

 273 53% 

1/2 48 9% 

1/2/3 10 2% 

1/3 2 0% 

2 87 17% 

2/2 1 0% 

2/3 40 8% 

2/3/4 1 0% 
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3 58 11% 

3/1 1 0% 

3/4 2 0% 

4 8 2% 

5 3 1% 

Eindtotaal 520 100% 

 

➢ Voor het volwassenonderwijs is dit omwille van de modulaire werking 

niet te bepalen.  

 

 

 

3. Wat was het slaagpercentage in het secundair onderwijs, in het hoger 

niet universitair onderwijs en in het universitair onderwijs? 

Hier is onvoldoende data rond voorhanden. 

 

 

4. Hoeveel leefloonstudenten kregen het voorbije academiejaar AFH? 

 

In het schooljaar ’21 – ’22 hadden 68 studenten recht op AFH. Dit is 5,5% van de 

volledige populatie. 

Gezien de meeste studenten echter niet alleenstaand zijn en AFH wordt 

berekend op het niveau van het huishouden/ gezin, lijkt het ons beter het % te 

berekenen enkel op de alleenstaande studenten.  

Voor het vorige schooljaar zien we dat zodoende 19,7% van de alleenstaande 

studenten recht openden op AFH.  
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5. Zien we en stijging van het aantal vragen van studenten naar financiële 

hulp? 

 

We zien een gestage stijging van deze populatie. De waarde voor 2022 is nog 

niet volledig.  

 

 
 

 

 

 

 

6. Hoeveel leefloonstudenten ondersteunen we momenteel in het 

academiejaar 2022-2023? 

 

In het huidig academiejaar tellen we voorlopig 967 voltijds studenten met een 

lopende beslissing (eq) LL. Dit aantal zal nog stijgen door bijkomende aanvragen 

de komende maanden. 
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7. Hoeveel studenten hebben in het huidig academiejaar 2022-2023 recht 

op AFH? 

 

In het schooljaar ’22 – ’23 hebben voorlopig 34 studenten recht op AFH. Dit is 

3,5% van de volledige populatie. Ook hier zal het aantal nog stijgen met 

bijkomende verslaggeving. 

Ook hier is het beter het % te berekenen enkel op de alleenstaande studenten.  

Voor het vorige schooljaar zien we (ook hier dus) voorlopig dat zodoende 10,2% 

van de alleenstaande studenten recht openden op AFH.  

 

 

 

 

 

Met vriendelijke groeten 

 

Rudy Coddens 

Schepen van Sociaal beleid, Armoedebestrijding, Gezondheid, Zorg, 

Seniorenbeleid en Financiën 
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