Persbericht

Sociale Dienst maakt balans op

DRIE KEER ZOVEEL ODISEE‐STUDENTEN VRAGEN
SPREIDING STUDIEGELD
De Sociale Dienst van STUVO+ stelt vast dat er in
drie keer zoveel studenten aan de
Odisee‐hogeschool een spreiding van hun studiegeld vroegen als in
. Vooral op Campus
Brussel is de stijging frappant. “Gezinnen met studerende kinderen hebben het financieel
steeds moeilijker”, concludeert coördinator Els Jacobs.
De Sociale Dienst van STUVO+ (de dienst Studentenvoorzieningen) stelt een opvallende evolutie
vast in het aantal studenten dat zijn betalingen wil spreiden: dat aantal is in een jaar tijd meer dan
verdrievoudigd: van
naar
. De overgrote meerderheid daarvan (
studenten) volgt
onderwijs op de campussen in Brussel; de overige
is verspreid over de campussen in Gent,
Aalst en Sint‐Niklaas. Voorts is ook het aantal voorschotten op studietoelagen gestegen met liefst
%.
“Hoger onderwijs toegankelijker maken”
“Het verhoogde studiegeld vormt voor veel gezinnen een grote hap in het maandelijks budget. Ze
zijn daarom vragende partij om het bedrag te spreiden”, weet Els Jacobs, Coördinator van de
Sociale Dienst bij STUVO+. “Wij concluderen uit deze cijfers dat gezinnen met studerende kinderen
het steeds moeilijker hebben om financieel rond te komen. We hopen om via de Sociale Dienst ons
steentje bij te dragen en het hoger onderwijs toegankelijker te maken, ongeacht de sociaal‐
economische achtergrond van de studenten. Dat doen we niet alleen door ze de mogelijkheid te
geven hun studiegeld te spreiden, maar ook door ze indien nodig een financiële toelage te geven.”
#wantwijzijnhetwaard
Vorige week nog trokken de verschillende hogescholen in Vlaanderen en Brussel aan de financiële
alarmbel. “Terwijl het aantal hogeschoolstudenten de laatste jaren is gestegen met %, trekt de
overheid juist % minder geld uit per student. Dat kan op termijn de democratisering van het
hoger onderwijs verhinderen en studenten met een zwakker sociaaleconomisch profiel
benadelen”, aldus Sandra Verbruggen, voorzitter professioneel onderwijs bij Odisee. Via een
petitie op de website wantwijzijnhetwaard.be en de hashtag #wantwijzijnhetwaard op sociale
media vestigt de Vlaamse Hogescholenraad (VLHORA), waartoe ook Odisee behoort, de aandacht
op dit probleem.
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