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1. Doorstroming naar het hoger onderwijs (HIVA)

Ondanks de explosieve groei van het hoger onderwijs in de voorbije 20 jaar is de sociale ongelijkheid er
allerminst afgenomen. Uiteraard is die ongelijkheid niet uitsluitend toe te schrijven aan financiële drempels:
andere factoren (sociaal-culturele, psychologische en academische) spelen ongetwijfeld ook een rol en wor-
den daarom in dit onderzoek zoveel mogelijk mee betrokken. De hamvragen zijn echter (1) welke de relatieve
impact is van studiekosten, en (2) in welke mate (wijzigingen in) het stelsel van studietoelagen de sociale
ongelijkheid kan helpen tegengaan.

1.1 Het gemiddeld beeld

Tabel 1 Doorstroming naar het hoger onderwijs, globaal en naar sociale afkomst (Vlaanderen, 1993-1998)

Onderwijstype binnen het hoger
onderwijs

Hogeschool Universiteit

Beroep vader Geen
diploma of

getuig-
schrift HSO

Geen
toegang
tot HO

In HO
op 21
jaar

1 cyclus 2 cycli

Diploma
HO

Arbeider 21,6 49 35,0 62,5 14,3 23,2 31,3
Lagere bediende 12,2 15 70,4 41,3 25,0 33,7 67,3
Hogere bed., kader 4,8 10 77,5 27,5 20,2 52,4 72,6
Zelfst. / landb. 10,7 22 52,8 45,8 25,0 29,2 50,0
Vrij ber. / ondern. 6,9 14 69,0 20,7 31,0 48,3 69,0
Gemiddelde 14,8 25 54,4 40,5 21,8 37,8 54,1

Bron: HIVA - berekeningen op de Panelstudie van Belgische Huishoudens (PSBH)1

Tabel 1 bevat enkele algemene indicatoren m.b.t. de doorstroming naar het hoger onderwijs in Vlaanderen in
de periode 1993-1998. Daarin valt het volgende op:
� 15% van alle Vlaamse jongeren behaalt geen diploma hoger secundair onderwijs (de zogenaamde

‘ongekwalificeerde uitstroom’). Daarnaast zijn er nog eens 10% van alle jongeren die wel een getuig-
schrift HBSO behalen, zonder evenwel aansluitend een zevende jaar te volgen. Bijgevolg behaalt 25%
van alle jongeren niet het vereiste diploma dat toegang geeft tot het hoger onderwijs.

� De kleine meerderheid (54%) van alle jongeren behaalt uiteindelijk een diploma hoger onderwijs. Het
gaat echter vaak niet om een diploma van het niveau waarvoor men initieel had gekozen: een aantal
jongeren hebben de universiteit geruild voor de hogeschool, en/of zijn overgeschakeld van het onderwijs
met twee cycli naar dat met één cyclus. Velen halen de eindmeet ook met vertraging.

1.2 Verschillen naar sociale afkomst

Er komen duidelijke sociale verschillen naar voor inzake de doorstroming naar het hoger onderwijs. Bijna de
helft van alle arbeiderskinderen heeft geen toegang tot het hoger onderwijs: ze beschikken niet over
een diploma dat toegang geeft. Deze ongelijkheid bij de toegang spiegelt zich dan ook af op de participatie-
graden in het hoger onderwijs. De participatie aan het hoger onderwijs ligt bij kinderen van bedienden dubbel
zo hoog als bij arbeiderskinderen.

                                                          
1 Met dank aan het Steunpunt Gezinsdemografisch Panel voor terbeschikkingstelling van de gegevens.
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Eens de keuze gemaakt om te participeren aan het hoger onderwijs, speelt sociale afkomst ook een rol in de
keuze van het onderwijstype. Minder dan 1 op 4 arbeiderskinderen kiest voor het universitair onderwijs, daar
waar 1 op 3 kinderen van bedienden en meer dan 1 op 2 kinderen van hogere bedienden en kaderleden deze
keuze maakt.

Iets minder dan 1 op 3 arbeiderskinderen betreedt de arbeidsmarkt met een hoger onderwijsdiploma
op zak; bij kinderen van lagere bedienden is dat meer dan twee derden en bij kinderen van hogere
bedienden en kaderleden bijna 3 op 4.

2. Studiekosten in het hoger onderwijs (HIVA m.m.v. RUG)

Voorafgaande noot: in deze sectie onderzoeken we enkel de directe studiekosten. Deze hebben betrekking
op de uitgaven die rechtstreeks i.v.m. de studies (moeten) gemaakt worden, zoals inschrijvingsgeld, vervoer,
huur kamer, cursussen enz. Leefkosten zoals voeding, ontspanning, gewone kledij e.d.m. worden niet
ingecalculeerd. De indirecte studiekost (nl. het gederfde netto-inkomen tijdens de studies) wordt hier niet
geschat, maar in volgende sectie wordt er wel (onrechtstreeks) rekening mee gehouden.

2.1 De hoogte van de studiekosten in 1998-1999

In tabel 2 worden de totale directe studiekosten 2 opgesplitst naar onderwijstype en tussen kotstudenten en
niet-kotstudenten.

Een jaar hoger onderwijs kost algauw meer dan 100 000 BEF. Een kotstudent kost 140 000 à 150 000
BEF, een thuiswonende student 70 000 à 90 000 BEF.

Tabel 2 Jaarlijkse studiekost in het hoger onderwijs (Vlaanderen, academiejaar 1998-1999)

Onderwijstype Kotstudent Niet-kotstudent Gewogen gemiddelde
studiekost

Hogeschoolonderwijs, 1cyclus 143 077 77 790 97 800
Hogeschoolonderwijs, 2 cycli 154 444 93 392 116 400
Hogeschoolond. gewogen gemidd. * 146 850 81 973 103 201
Universitair onderwijs 139 485 67 827 108 951

* simultane weging naar type hogeschool (1 of 2 cycli) en verblijfsituatie (al dan niet kotstudent).

Bron: Studiekosten in het hoger onderwijs (HIVA / RUG)

Globaal beschouwd (cf. laatste kolom van tabel 2) is een jaar hogeschool met 2 cycli duurder dan een jaar
universiteit; een jaar universiteit is dan weer duurder dan een jaar hogeschool met 1 cyclus.3 De belangrijkste
posten naar soort zijn, in afnemende volgorde: huur kamer, vervoer, inschrijving, informatica-materiaal en
cursussen.

                                                          
2 Onder directe studiekosten verstaan we alle uitgaven die rechtstreeks met de studies te maken hebben, dus met

uitsluiting van voeding, ontspanning, gewone kledij e.d.
3 Voor kotstudenten en niet-kotstudenten afzonderlijk is de gemiddelde jaarlijkse studiekost weliswaar hoger voor de

hogeschoolstudenten (ook die met 1 cyclus) dan voor de universiteitsstudenten. Aan de universiteit zijn er echter
relatief meer kotstudenten, wat de gemiddelde factuur voor de universiteit duurder maakt.
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2.2 De evolutie van de studiekosten doorheen de tijd

In vergelijking met het academiejaar 1986-1987 (tabel 3) zijn de studiekosten, naargelang van het onderwijs-
type en het al dan niet kotstudent zijn, gestegen met 60 tot 90%. Na uitzuivering van de inflatie is de
studiekost in het hoger onderwijs met 35 à 62% gestegen.

Tabel 3 Jaarlijkse studiekosten in het hoger onderwijs: vergelijking 1986-1987 met 1998-1999

Onderwijstype 1986-1987 1998-1999 Bruto-stijging Stijging boven
inflatie

Hogeschool-onderwijs Niet-kotstudenten
Kotstudenten

41 900
85 887

79 743
141 325

90,3%
64,5%

62,8%
37,0%

Universitair onderwijs Niet-kotstudenten
Kotstudenten

41 706
79 950

67 790
135 337

62,5%
69,3%

35,0%
41,8%

Bron: Studiekosten in het hoger onderwijs (HIVA / RUG)

De belangrijkste verschuivingen hebben hier betrekking op een substantiële verhoging van de inschrijvings-
gelden, naast het feit dat steeds meer studenten beschikken over een eigen pc. Bovendien besteden pendel-
studenten over de tijd heen aanzienlijk meer aan de vervoerskosten (deels wegens het toegenomen gebruik
van de wagen, deels ook wegens de toegenomen afstanden – vanwege de rationalisatie-tendens in hoge-
scholen). Tenslotte zijn de huuruitgaven bij de kotstudenten aanzienlijk toegenomen (+ 50% boven de index).
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3. Effectiviteit van het Vlaamse stelsel van studietoelagen

3.1 Spelen financiële drempels een rol? (RUG m.m.v. HIVA)

Zeshonderd leerlingen uit het algemeen en technisch secundair onderwijs – én hun ouders - werden in de
loop van hun laatste jaar ondervraagd over hun intenties inzake doorstroming naar het hoger onderwijs en
hun perceptie van financiële, sociale, culturele en academische drempels en omgevingsfactoren. Diezelfde
leerlingen werden na de start van het volgende schooljaar opnieuw bevraagd naar hun feitelijke keuzebeslis-
sing.

Stopt men alle relevant gebleken factoren samen in één statistisch verklaringsmodel, dan komen hieruit vol-
gende bevindingen:

� De keuze om verder te studeren wordt gelijktijdig significant beïnvloed door volgende factoren, in
dalende rangorde van effectgrootte:
− culturele factor 1: de attitude van de leerlingen t.a.v. studeren;
− economische factor 1: de verwachte tewerkstellingskans en lonen als men dadelijk na het secundair

onderwijs de school verlaat (dit zijn indicaties van de indirecte kost van voortgezet onderwijs);
− economische factor 2: het inkomen van de ouders;
− economische factor 3: de subjectieve inschatting van de directe studiekost;
− academische factor 1: de subjectieve inschatting van slaagkansen;

� de keuze tussen hogeschool en universiteit wordt gelijktijdig significant beïnvloed door volgende facto-
ren, eveneens in dalende rangorde van belang:
− culturele factor 2: het opleidingsniveau van de ouders;
− culturele factor 3: houdingen van ouders tegenover het belang van studies;
− economische factor 4: kennis van de jongere omtrent studietoelagen en sociale voorzieningen voor

studenten.

Kortom, financiële drempels komen misschien niet op de eerste plaats, maar beïnvloeden duidelijk het
keuzegedrag van de jongeren. Logischerwijze moeten financiële hefbomen, zoals studietoelagen en/of
andere kostenreducerende voorzieningen, bijdragen tot de democratisering van het hoger onderwijs.
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3.2 Moet het stelsel van studietoelagen aangepast worden? (HIVA)

De daling van het aantal uitgekeerde studietoelagen in de jongste jaren, gekoppeld aan de vaststelling van
een blijvende ongelijkheid in de doorstroming naar het hoger onderwijs, kan op twee manieren geïnterpre-
teerd worden:
� ofwel zijn de maximale inkomensgrenzen om toelagegerechtigd te zijn te sterk achtergebleven t.o.v. de

stijging van de algemene welvaart;
� ofwel zijn de toelagen zelf niet hoog genoeg om de financiële drempel naar het hoger onderwijs te hel-

pen overbruggen.

Om de eerste hypothese te toetsen werd op een representatieve databank van de Vlaamse bevolking (Socio-
economisch Panel van 1992) 4 de ‘dekkingsgraad’ van het huidige stelsel van studietoelagen nagegaan: welk
percentage van de potentiële studenten hoger onderwijs zou op basis van hun gezinsinkomen in aanmerking
komen voor studietoelagen? Merk op dat hier enkel rekening gehouden wordt met de inkomenssituatie van de
jongeren. Andere voorwaarden om in aanmerking te komen voor studietoelagen (effectief deelnemen aan het
hoger onderwijs, geslaagd zijn in het vorig jaar, nog geen diploma hoger onderwijs bezitten enz.) werden bij
deze oefening buiten beschouwing gelaten.
De aldus bekomen dekkingsgraad bedraagt 53%: d.w.z. op basis van inkomenscriteria alleen zou de helft
van de jongeren in aanmerking komen voor studietoelagen in het hoger onderwijs.
Van de potentieel gerechtigden zet slechts 45% de stap naar het hoger onderwijs. Dit wordt ook weerspiegeld
in de proportie effectief doorstuderenden die ook effectief een studietoelage ontvangen: deze proportie
bedraagt slechts ¼. Mogelijke verklaringen voor deze kloof tussen ‘recht’ en ‘realiteit’ zijn de volgende:
� een aantal jongeren (vooral arbeiderskinderen) hebben geen toegang tot het hoger onderwijs (wegens

onvoldoende vooropleiding) en dus ook niet tot studietoelagen;
� andere jongeren hebben weliswaar toegang (en zouden wellicht ook een toelage kunnen ontvangen)

maar beslissen om niet voort te studeren, bv. omdat ze het risico niet durven lopen, of om sociaal-cultu-
rele redenen, of omdat het hoger onderwijs ondanks de studietoelagen voor hen te duur uitvalt;

� nog andere jongeren nemen wel deel aan het hoger onderwijs maar voldoen niet aan de ‘pedagogische
voorwaarden’ voor studietoelagen: ze zijn bvb. niet geslaagd in het vorige academiejaar of bezitten reeds
een eerste diploma hoger onderwijs.

Alleszins blijkt de stelling dat de inkomensgrenzen in het toelagenstelsel te laag zijn niet op te gaan.
Onze bevinding dat veel potentiële toelagengerechtigden toch niet voortstuderen suggereert eerder dat de
huidige studietoelagen wellicht ontoereikend zijn als aanmoediging. M.a.w. niet de inkomensgrenzen,
maar de studietoelagen zelf zouden opgetrokken moeten worden.
Ter herinnering: het bovenstaande geldt slechts voor die jongeren die toegang hebben tot het hoger onderwijs
doch de stap niet zetten. Voor één op vier jongeren (één op twee arbeiderskinderen) komen de studietoela-
gen voor het hoger onderwijs ‘te laat’: voor hen is een verdere democratisering van het secundair onderwijs
een voorafgaande voorwaarde.

                                                          
4 Met dank aan het Centrum voor Sociaal Beleid voor terbeschikkingstelling van de gegevens.



7

4. Beleidsimplicaties voor het hoger onderwijs (HIVA / RUG)

“Vanaf het schooljaar 2001-2002 zullen de bedragen van de studietoelagen worden opgetrokken.
Hiervoor zal worden gebruik gemaakt van onderzoek naar de omvang en de samenstelling van de stu-
diekosten in het tertiair onderwijs. In het kader van dit onderzoek werden ook een aantal beleidsscena-
rio's ontwikkeld inzake aanpassingen van het studietoelagestelsel met het oog op een zo groot moge-
lijk democratiseringseffect.” (Beleidsnota 2000-2004 van de Vlaamse Minister van Onderwijs, p. 49)

De verschillende deelonderzoeken tonen aan dat de financiële drempels in het hoger onderwijs (a) aanzienlijk
zijn, (b) toenemen en (c) een significante invloed hebben op de sociaal ongelijke doorstroming naar het hoger
onderwijs.

De financiële drempels kunnen op tweeërlei manieren afgebouwd worden

� door de directe studiekosten te reduceren:
− optrekking van de sociale toelagen, vooral in het hogeschoolonderwijs, om gerichte en goedkope

diensten aan studenten te leveren (huisvesting, restaurant e.d.m.);
− uitwerking van specifieke vervoerdiensten aan verlaagde tarieven voor hoogstudenten (jongeren-

tarieven bij de NMBS, gratis busvervoer in studentensteden…);
− overleg met de Europese Commissie om (eventueel selectief) de Erasmusbeurzen voor buiten-

landse studieverblijven op te trekken;
− last but not least, inspanningen van universiteiten en hogescholen zelf om de verplichte uitga-

ven voor studenten binnen redelijke perken te houden;

� door de indirecte studiekosten te reduceren, m.a.w. via verhoogde studietoelagen. De huidige bedra-
gen (104 500 voor een kotstudent, 67 700 voor een spoorstudent en 61 800 voor een thuisstudent) 5
volstaan niet meer om de gemiddelde directe studiekosten voor kotstudenten te dekken. Onzes inziens
moeten studietoelagen voor de laagste inkomensgroepen echter niet alleen de directe, maar ook zo-
veel mogelijk de indirecte kosten van voortgezet onderwijs dekken. Die indirecte kosten bedragen
een veelvoud van de directe.

De roep van sommigen om de inkomensgrenzen voor studietoelagen op te trekken moet afgewogen worden
tegenover bovenvermelde prioriteit. Daarbij moet men weten dat de optrekking van de inkomensgrenzen in
de eerste plaats ten goede komt aan de modale inkomensgroepen, terwijl de optrekking van de studie-
toelagen vooral de laagste inkomensgroepen zal helpen.

5. Studiekosten in het basisonderwijs (HIVA m.m.v. RUG)

5.1 Kosteloosheid?

Het basisonderwijs bestaat uit het kleuteronderwijs en het lager onderwijs. Bij de studie van de studiekosten is
dit onderscheid belangrijk, omdat het lager onderwijs valt onder de leerplicht, terwijl dit bij het kleuteronderwijs
typisch niet het geval is. Zo stelt de Universele verklaring van de rechten van de mens dat het lager onderwijs
verplicht én kosteloos moet zijn. Vanuit dit standpunt bekeken zouden de studiekosten in het lager onderwijs

                                                          
5 Deze bedragen gelden voor het academiejaar 2000-2001. Indien het gezinsinkomen kleiner is dan 1/10 van de

maximumgrens worden deze bedragen vermeerderd met 50%: deze laatste regeling geldt echter slechts voor een
kleine minderheid.
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gelijk aan nul moeten zijn. Het ‘Schoolpact’ van 1959 stelt dan ook dat in het lager onderwijs, maar ook in het
kleuteronderwijs, leerboeken en schoolbehoeften kosteloos moeten worden verstrekt. In de grondwetsherzie-
ning van 15 juli 1988 wordt dan weer enkel gesteld dat de toegang tot het onderwijs kosteloos is tot het einde
van de leerplicht. Nu is het begrip ‘toegang tot het onderwijs’ rijkelijk vaag, maar de gangbare interpretatie is
dat een kosteloze toegang het vragen van inschrijvingsgelden etc. uitsluit. Anderzijds is de schoolpactwet-
geving nog steeds van toepassing, en in se niet strijdig met de grondwet, de grondwettelijke bepaling m.b.t.
de kosteloze toegang moet dus veeleer als een minimale norm worden beschouwd.
In dit onderzoek worden de studiekosten in het gewoon kleuteronderwijs en het gewoon lager onderwijs
geschat. Onder studiekosten begrijpen we de kosten die ouders hebben omdat hun kind naar school gaat. De
kosten voor kleding en maaltijden op school zijn echter niet opgenomen. Voor het schooljaar 1998-1999
worden voor het basisonderwijs gemiddelde studiekosten bekomen van 12 011 BEF, voor de lagere
school bedraagt het gemiddelde 14 158 BEF. De tabel toont aan dat dit bedrag nogal varieert al naar-
gelang het leerjaar:

Tabel 4 Jaarlijkse studiekosten in het gewoon basisonderwijs (in BEF)

K1 K2 K3 L1 L2 L3 L4 L5 L6

7 127 8 000 8 796 13 526 12 922 12 408 11 955 15 176 18 963

Bron: Studiekosten in het basisonderwijs (HIVA-RUG), met K1 = 1e kleuterklas,.., L1 = 1e leerjaar,..;

In de Beleidsnota 2000-2004 van de Vlaamse Minister van Onderwijs wordt op p.35 gesteld: "Op dit ogenblik
loopt wetenschappelijk onderzoek naar hetgeen scholen aan de ouders doorfactureren. Dit onderzoek zal een
inzicht verschaffen in de omvang en de samenstelling van die kosten. Op basis daarvan zal een raming wor-
den opgesteld van de financiële middelen die nodig zijn om de volledige kosteloosheid van het basisonderwijs
te realiseren." Door de cijfers uit tabel 4 te vermenigvuldigen met de leerlingenaantallen in de diverse leerja-
ren van het Vlaamse basisonderwijs, krijgt men onmiddellijk een zicht op het budget dat zou nodig zijn om
de volledige kosteloosheid te realiseren. Voor het lager onderwijs bedraagt de factuur 5,7 miljard BEF,
voor het kleuteronderwijs is er sprake van 1,9 miljard BEF 6. De kostprijs voor het realiseren van een
volledig kosteloos basisonderwijs bedraagt m.a.w. 7,6 miljard BEF 7. Los van de vraag of dit budgettair haal-
baar is, kan op basis van dit onderzoek wel de vraag worden gesteld of een dergelijke volledige kosteloosheid
ook wenselijk en nodig is. Immers, wanneer men aan de ouders van schoolgaande kinderen de vraag voor-
legt wat zij vinden van de hoogte van de studiekosten, blijkt dat de overgrote meerderheid van de ouders de
kosten als redelijk en rechtvaardig beoordeelt, en ook bereid is om deze kosten te betalen.
Wat geldt voor het modale gezin, is daarom nog niet van toepassing voor de gezinnen met een beperkt inko-
men. Uit de analyses komt naar voor dat de hoogte van de studieuitgaven nauwelijks varieert met de
hoogte van het gezinsinkomen. Dit betekent dat gezinnen met een hoger inkomen niet systematisch meer
besteden aan de studie. Dit betekent anderzijds dat gezinnen met een lager inkomen evenmin systematisch

                                                          
6 Deze cijfers hebben enkel betrekking op het gewoon onderwijs. Onder de (betwistbare) hypothese dat ouders met

kinderen in het buitengewoon onderwijs met identieke studiekosten worden geconfronteerd, zou er daar een budget
van 494 miljoen BEF vereist zijn.

7 In de beleidsbrief is weliswaar sprake van “hetgeen scholen aan de ouders doorfactureren”, terwijl de geschatte
studiekosten ook uitgaven omvat die niet rechstreeks door de school worden aangerekend. Dit onderscheid is in de
praktijk echter moeilijk te maken, vergelijk bv. een school die aan de ouders aanbiedt om turnmateriaal op school te
kopen (en dit dan aanrekent) met een school die dit niet aanbiedt, maar evengoed veronderstelt dat de kinderen met
een aangepaste turnkledij naar de turnles komen.
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minder besteden. De studiekosten op het niveau van het basisonderwijs zijn klaarblijkelijk weinig inkomens-
elastisch. Er is een bepaald niveau van uitgaven waar men niet buiten kan en waarop men bijgevolg ook niet
kan of wil besparen, zelfs al heeft men slechts beperkte middelen ter beschikking. Een (gemiddelde) studie-
kost van circa 12 000 BEF, die bovendien gespreid is over een volledig schooljaar, is een haalbare en rede-
lijke uitgave voor het modale gezinsbudget. Voor gezinnen met een laag inkomen betekent ditzelfde
bedrag echter een zeer zware belasting, zeker wanneer er verschillende schoolgaande kinderen zijn.
Daarom wordt aanbevolen om ook in het basisonderwijs studietoelagen te voorzien, althans voor de
laagste inkomensgroepen. In de bestaande systemen van studietoelagen moet het initiatief tot aanvraag uit-
gaan van de potentiële rechthebbende. Hiermee worden administratieve en psychologische drempels
ingebouwd die kunnen leiden tot “non take-up”, die juist het sterkst spelen bij de meest hulpbehoevende
gezinnen. Een alternatief zou kunnen zijn om bij de aanvang van het schooljaar een verhoogde kinder-
bijslag te geven aan de in aanmerking komende gezinnen, zoals dat momenteel in Frankrijk al gebeurt.

5.2 Hoe zijn de studiekosten samengesteld?

In tabel 5 worden de globale studiekosten uitgesplitst naar verschillende kostenrubrieken. De niet-duurzame
schooluitrusting bedraagt in alle leerjaren van de lagere school circa 2 300 tot 3 000 BEF. Bij de duurzame
artikelen is er daarentegen wel een groot verschil tussen de leerjaren: zo is er een grote kost bij de overgang
van K3 naar L1, in de volgende leerjaren zakt het bedrag dan weer, om in L5 terug te pieken.

Tabel 5 Gemiddelde kosten per uitgavenrubriek voor het lager onderwijs in BEF (tussen haakjes: voor het kleuter-
onderwijs)

Rubriek Zoals: Kost Aandeel

Niet-duurzame school-
artikelen

Tijdschriften, kopieën, boeken, schrijfgerei,
nieuwjaarsbrief,....

2 591 (768) 18,3 (9,6)

Duurzame artikelen Boekentas, passer, rekenmachine,... 1 473 (401) 10,4 (5,0)

Kleding Werkkledij, sportkledij 755 (254) 5,3 (3,2)

Vervoer Van en naar de school 3 940 (4 443) 27,8 (55,7)

Schooluitstappen Schoolreis, zwemmen, meerdaagse uitstappen 3 314 (564) 23,4 (7,1)

Eenmalige kosten Steunacties, schoolfeest, klasfoto,
cadeautjes,...

2 085 (1 545) 14,7 (19,4)

Totaal 14 158 (7 974) 100 (100)

Bron: Studiekosten in het basisonderwijs (HIVA-RUG)

Bij de vervoerkosten valt dan weer op dat er hier voor kleuters meer wordt betaald. Dit is overigens heel goed
verklaarbaar: tenzij de school dicht bij huis is, zullen kleuters bijna systematisch met de wagen (of schoolbus)
naar school gebracht worden.

5.3 Evolutie over de tijd

In vergelijking met de geschatte studiekosten voor het schooljaar 1988-1989, liggen de studiekosten
voor het schooljaar 1998-1999 in reële termen 68% hoger. Deze grote toename kan gedeeltelijk verklaard
worden door het feit dat de huidige bevraging meer uitgebreid en meer gedetailleerd was dan die van tien jaar
geleden. Daarnaast is er echter toch duidelijk sprake van een “echte” toename. Opvallend daarbij is alvast de
zeer grote toename van de rubriek “schooluitstappen” (schoolreizen en andere uitstappen) evenals de forse
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stijging van de vervoerskosten (naarmate het verkeer drukker wordt, zijn steeds minder ouders geneigd om
de kinderen te voet of met de fiets naar school te laten gaan, waardoor het verkeer dan weer drukker wordt,
enz.). Overigens moet men voor ogen houden dat de studiekosten geen statisch gegeven zijn. Over de tijd
heen stijgt ook het algemeen welvaartspeil, en het valt dan ook te verwachten dat dit voor een stuk wordt
weerspiegeld in de studiekosten, zodat een reële toename van de studiekosten in de lijn der verwachtingen
ligt. Dit fenomeen wordt nog het best geïllustreerd door de stijging van de uitgaven voor de eenmalige buiten-
schoolse kosten (cadeautjes, etc.). Deze uitgaven zijn bijna verdubbeld.




