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Chronisch zieke studenten - Beleidsaanbevelingen Kom op tegen Kanker
Op 29 mei 2018 organiseerde Kom op tegen Kanker het eerste congres ‘Jong en
Kanker?!’ in Vlaanderen. De specifieke problematieken van kanker bij jongeren en
jongvolwassenen kwamen er aan bod. De kankerbehandeling heeft langdurige effecten
op het leven van deze jongeren, zowel fysiek en financieel (inzake werkmogelijkheden
bijvoorbeeld) als sociaal en psychologisch. Voor deze doelgroep is zorg op maat tijdens
de ziekte zeer belangrijk. Kom op tegen Kanker bracht afgelopen anderhalf jaar die
specifieke noden in kaart. Zo werd tijdens het congres ook ingegaan op de knelpunten en
aanbevelingen bij het studeren.
Kom op tegen Kanker pleit voor het behoud van de studietoelage en kinderbijslag voor
chronisch zieke studenten. Vaak is het zo dat deze groep studenten geen 27
studiepunten opnemen, wegens hun ziekte. Daardoor verliezen zij het recht op
kinderbijslag en eventuele studietoelage. Kom op tegen Kanker adviseert om de
procedure voor de terugvordering van leerkrediet voor deze studenten te vereenvoudigen
en meer bekendheid te geven. Net zoals in het leerplichtonderwijs zijn extra subsidies
aangewezen om het deze studenten mogelijk te maken om de lessen via videostreaming
of lesopnames te volgen.
Met de eerste synthese van aanbevelingen wil Kom op tegen Kanker in overleg gaan met
de bevoegde kabinetten en beleidsinstanties.
1.

Heeft de minister al overleg gepleegd of gepland met Kom op tegen Kanker? Zo ja,
hoe is dat verlopen en welke gevolgen zal de minister hieraan geven of wanneer is
het gepland? Zo neen, is de minister van plan de organisatie zelf uit te nodigen?

2.

Welke gevolgen zal de minister geven aan bovenvermelde aanbevelingen? Zijn de
instellingen zich bewust van deze problematiek?

3.

Welke initiatieven bestaan vandaag om voor deze jongeren het studeren zo
toegankelijk mogelijk te maken?
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1-2. In juni 2018 vond een overleg plaats tussen Kom op tegen Kanker, SIHO en een
raadgever van mijn kabinet. Kom op tegen Kanker en SIHO hebben hun vragen
toegelicht.
De instellingen zijn zich bewust van deze problematiek en zijn tevens vragende partij
om hierop antwoord te bieden.
Na overleg met Kom op tegen Kanker, SIHO en de instellingen wordt zowel voor
kinderbijslag als voor studietoelagen oplossingen uitgewerkt. Voor gezinsbijslagen
werd reeds in het Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de diverse
hoedanigheden van het rechtgevend kind en betreffende de vrijstellingen van de
toekenningsvoorwaarden voor de gezinsbijslagen en de startbedragen geboorte en
adoptie, eerste principiële goedkeuring op 20 juli 2018, opgenomen dat de
gezinsbijlagen behouden blijven voor een student dat ten gevolge van een ziekte zijn
inschrijving onder de 27 studiepunten moet terugbrengen of in de loop van het
academiejaar de vorming waarvoor het was ingeschreven, moet beëindigen ten
gevolge van een ziekte. Ook voor kinderen die zich ingevolge van een ziekte niet
kunnen inschrijven of voor minder dan de nodige 27 studiepunten kunnen inschrijven
wordt in de nodige uitzondering voorzien, zodat het recht op gezinsbijslagen kan
behouden blijven.
3.

Een chronische ziekte wordt beschouwd als een functiebeperking, bijgevolg hebben
alle studenten met een chronische ziekte krachtens artikel II.276 §3 van de Codex
Hoger Onderwijs een recht op redelijke aanpassingen. Om de concrete invulling van
dit recht binnen elke instelling efficiënt vorm te geven en zoveel mogelijk te
stroomlijnen heeft het Steunpunt Inclusief Hoger Onderwijs (SIHO) in samenwerking
met de instellingen het ondersteuningsmodel voor het hoger onderwijs uitgewerkt.
De Vlaamse overheid heeft ook extra middelen uitgetrokken om te helpen dit
ondersteuningsmodel te implementeren en verder uit te bouwen binnen de
instellingen.

