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Gedurende drie jaar kwam een groep ouders met armoede-ervaring één keer 
per maand samen om de vraag te beantwoorden: is ons kind het kind van de 
schoolrekening? Als lid van het LOP en van het NETWERK TEGEN ARMOEDE 
toetsten we onze ervaringen aan die in andere regio's en als werkgroep namen 
we deel aan vormingen en workshops rond het thema schoolkosten. We hadden 
ervaringen van ouders en kinderen in alle leeftijdsgroepen. 

Als afronding van deze themawerking wil de werkgroep een aantal 
geslaagde ervaringen van scholen en van ouders in armoede samen 
brengen in een bruikbaar verslag.

Ondanks de vele inspanningen van scholen in de regio steeg het aantal onbetaalde 
schoolfacturen, vooral in het secundair onderwijs. In het basisonderwijs 
genoten de scholen en de ouders van de opgelegde maximumfactuur wat 
de gevoeligheid voor extra schoolkosten positief aangescherpt heeft. Ook de 
informatiecampagnes uitgaande van de overheid, de media, de CLB’s en de 
werkgroepen van ouders in armoede omtrent de aanvragen van studietoelagen 
heeft veel ouders geholpen om toelagen te verwerven. En toch...

Wat kunnen we samen doen om alle kansen te geven aan alle 
kinderen om die schoolkeuze te maken die het best aansluit bij hun 
talenten onafgezien van de kosten die deze keuze inhoudt? 

We denken aan initiatieven die kunnen uitgaan:  1. van de school
  2. van de ouders
  3. van de diensten

We splitsen de tips op in volgende rubrieken:

School en  onthaal
 info rond kosten
 interne controle rond kosten
 omgaan met onbetaalde facturen
 samenwerking met adviesdiensten

Ouders en hun gevoelens
 schoolkeuze
 omgang met de school
 omgang met opvoedings- en onderwijsondersteuning



Diensten rond opvoedings- en onderwijsondersteuning:
 CLB’s
 OCMW
 Samenlevingsopbouw
 Stadsdiensten: kinderopvang, kansenpaswerking,kampen
 LOP’s
 De Keerkring
 Centrum voor basiseducatie
 CAW
 Netwerk tegen Armoede

We hebben bewust gekozen om de problematiek positief aan te pakken en hier 
een aantal ervaringen en tips bijeen te brengen die nuttig kunnen zijn zowel voor 
scholen, ouders en instanties samen. De goede verhalen krijgen de voorkeur 
boven de spijtige ervaringen die ook nog leven bij mensen met armoede-
problematiek in schools verband.

Het is een blije taak hierbij die mensen te bedanken die met ons op weg zijn 
gegaan nl. de LOP-verantwoordelijken, voorzitter(s) en vrijgestelden, een aantal 
schooldirecties en CLB-medewerkers, de verantwoordelijke van de werkgroep 
Onderwijs binnen het Netwerk tegen Armoede en vooral de deelnemende ouders 
en grootouders van de werkgroep. Zij kwamen maandelijks met hun verhalen 
en ervaringen. Ze steunden elkaar waar nodig en namen deel aan vormingen 
die we aanboden aan Bevrijde Wereld ( Solidagro nu) en aan studenten in de 
lerarenopleiding in het KaHo (nu Odisee).

In het kader van de huidige politieke en economische toestand is dit onderwerp 
eerder heikel dan logisch. Toch durven we hopen dat een aantal goede 
voorbeelden zullen bijdragen om de hoofden van de onderwijspartners zodanig 
te kneden dat inderdaad alle kinderen de door hen gekozen studies kunnen 
aanpakken, onafgezien van het prijskaartje dat er aan hangt. Daarbij rekenen we 
even goed op de inspanningen van de overheid en van de omkaderingsdiensten.

Waarvoor dank.
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Ervaringen en tips
vanuit de school.
In de eerste kleuterklas, Nieuwkerken

“Wat een fijne belevenis op het kennismakingsmoment met de nieuwe eerste 
school voor mijn zoontje: de directeur stelde de hele werking van de school heel 
eenvoudig voor en zei gewoon dat mensen met een kansenpas konden genieten 
van een korting op de toezichten, de middagmaaltijden en de naschoolse opvang. 
Ook het busvervoer zou goedkoper zijn dan normaal. En dat allemaal zonder dat 
ik er om moest gaan vragen.”

In de lagere school, vijfde leerjaar, Sint-Niklaas

“Dit schooljaar is er een vaste ploeg voor de inschrijvingen. Ook de kinderen 
die al ingeschreven zijn worden nog eens op gesprek uitgenodigd om te zien of 
de gezinstoestand niet veranderd is tegenover vorig jaar. Maar goed dat ik mijn 
zoontje niet moest opsturen met de boodschap dat zijn papa ons verlaten heeft. 
Onze financiële toestand ziet er helemaal anders uit nu en ik wou toch niet dat 
we in de problemen komen met de rekeningen. Ik wacht op mijn alimentatie en 
september wordt een héél dure maand met mijn drie schoolgangers. Nu kan ik het 
zelf allemaal vertellen voor zover ik het kwijt wil en leer ik de vertrouwenspersoon 
kennen.”



In het secundair, tweede jaar, Sint-Niklaas
“Het eerste contact met deze richting was vorig jaar erg rommelig. We kregen 
gewoon een lijst met wat onze kinderen mee moesten brengen tegen de eerste 
klasdag: een hele waslijst materiaal dat we in die bepaalde winkel moesten gaan 
kopen. Een dure winkel! Dit jaar was er weer zo’n lijst om aan te kopen. Maar 
toen ik vroeg of het allemaal weer van die dure winkel moest komen zei de 
directrice me dat ik gerust een goedkopere zaak mocht uitkiezen en dat we de 
dingen die ik niet meer kon betalen via de leerkracht zou krijgen in bruikleen. 
Zonder dat de andere kinderen het zagen gaf die juf de nodige penselen en 
potloden. De tekenblokken van vorig jaar waarvan maar een paar bladen werden 
gebruikt mochten we dit jaar opnieuw meebrengen. Ik voel me hier echt wel beter 
bij."
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In de hogeschool, eerste jaar, Antwerpen
“De inschrijving in de hogeschool was een droom van zodra ik de trap naar 
de vierde verdieping vond en het sociaal secretariaat. Gezien onze financiële 
toestand en het feit dat we al een studietoelage hadden aangevraagd, konden 
we onmiddellijk geld krijgen voor de inschrijving en de aankoop van de nodige 
boeken. We konden een laptop gebruiken van de school, het hele jaar door. 
De kosten werden rechtstreeks van de studietoelagen afgehouden en de rest 
werd op een rekening van onze student gestort. Daarvan kon hij met de groep 
meedoen om al eens iets te gaan drinken, om zijn treinabonnement te betalen 
en deel te nemen aan een (beperkt) studentenleven. Het viel helemaal niet meer 
op dat we minder bemiddeld waren dan de andere studenten. Een bevrijdend 
gevoel voor de zoon en trotse ouders! Onze zoon was bachelorstudent en we 
konden hem met alles laten meedoen!”



Tips aan 
scholen om de 
inschrijving 
optimaal te laten 
verlopen voor 
ALLE ouders



ons kind… géén kind van de schoolrekening!     9

•  Zorg voor een inschrijvingsploeg die kennis heeft van armoedeproblematiek 
en de gevoelens van mensen die in deze situatie leven. Er zijn scholen die 
een volledige pedagogische studiedag wijden aan de problematiek van de 
diversiteit op school. Mensen met armoede-ervaring komen er getuigen over 
hun aanpak met betrekking op de school. Er worden dialoogtafels voorzien 
om samen een opbouwend gesprek te voeren rond de ervaringen met 
diversiteit op school.

•  Maak met de leerkrachten een stappenplan waarbij iedereen gevoelig wordt 
voor de aangepaste omgang met gekwetste ouders en ouders in armoede. 
Er zijn scholen die in augustus de balans opmaken van de ervaringen van het 
voorbije schooljaar en samen afspraken vastleggen over de manier waarop 
ze ‘alle’ ouders zullen benaderen, ook de zogezegd ongeïnteresseerde, de 
zogezegd moeilijke, de onbereikbare, de nieuwe partners. De leerkrachten 
hebben allemaal een open houding naar deze ouders. 

 
•  Evalueer met het hele korps elk jaar opnieuw hoe de eerste communicatie 

met ouders kansen biedt om een open inschrijvingsgesprek te hebben. Kies 
een communicatie die wegen opent ipv. deuren sluit. Zeg niet: Uw zoon kan 
er niet meer bij. We zijn volgeboekt in die richting, mevrouw. Zeg liever: 
We zullen u bellen als er een plaats vrijkomt en hopen uw zoon te kunnen 
inschrijven. 

•  Kies voor signaalgevoelige uitnodigingen tot ouders die het moeilijk 
hebben zodat een gesprek over de thuissituatie mogelijk is indien ouders dat 
wensen. Geef zoveel mogelijk de indruk dat alle betalingsmogelijkheden van 
schoolfacturen bespreekbaar zijn voor iedereen. Zo moeten ouders er zelf 
niet over beginnen maar kunnen ze inpikken op de aangegeven voorstellen.

•  Overleg met een ervaringsdeskundige in armoede hoe de inschrijving best 
wordt aangepakt zonder de betrokken ouders te choqueren, te ontmoedigen 
of zich niet welkom te voelen in de nieuwe school.

•  Voorzie een strategie van kennismaking waarbij er oog is voor mogelijke 
financiële drempels inzake de studiekeuze en de daarbij horende kosten. 
Bv. een aantal standaardvragen naar de aanvraag van studietoelagen, 
mogelijke afspraken rond het betalen van schoolfacturen, spaarsystemen 
voor uitstappen (sneeuwklassen, buitenlandse stages, eindejaarsreizen…)



•  Stel spontaan de werking van alle middelen voor om de schoolkosten 
onder controle te houden en nodig de ouders uit hun idee daaromtrent 
te geven. Ouders die het zelf moeilijk hebben bekijken extra kosten voor 
eetfestijn, koekenverkoop en uitstappen met andere ogen dan rijkere 
middenklasouders.

•  Geef, zoals wettelijk verplicht, systematisch bij het begin van elk schooljaar, 
een document mee waar de te voorziene kosten voor de ouders worden 
opgelijst, zodat er in de loop van het schooljaar geen onaangename 
verrassingen opdoemen voor ouders die het financieel moeilijk hebben. Als 
er toch onvoorziene kosten opduiken (extra museumbezoek buiten de stad, 
concert of niet gepland toneelbezoek bv) geef dan aan dat men de kost mag 
betalen op een later moment. Neem als school dit aanbod als ‘gewoon’ op.

•  Deel aan alle ouders de inhoud van de schoolcode mee zodat ze weten 
dat er met zorg wordt gewerkt aan een open samenwerking rond kosten, 
bijdragen, extra acties die de schoolkas kunnen spijzigen. (Koekenverkoop, 
solidariteitsacties, kerstmarkt met werk van de leerlingen…)

•  Kies voor de samenwerking met een brugfiguur die buiten de klassituatie 
bereikbaar is voor ouders en leerkrachten, een vertrouwenspersoon voor de 
ouders die een naam en een gezicht heeft van bij de inschrijving.

•  Deel aan de ouders mee waar en wanneer zij beroep kunnen doen op 
de brugfiguur als er om het even welke problemen opduiken. Doe het voor 
iedereen.

•  Vermeld van bij de inschrijving dat de ouders vertegenwoordigd zijn in de 
ouderraad die voor iedereen openstaat, ongeacht hun vorming of diploma. 
Zeg dat alle ouders het beste willen voor hun kinderen. Onderstreep dat de 
school een reële spiegel wenst van de schoolpopulatie in de ouderraad.

•  Geef een korte en duidelijke visie mee over het opvoedingsproject van 
de school zodat de ouders zich daar echt bij kunnen aansluiten. Alleen een 
geschreven versie volstaat niet. Hoe méér informatie wordt meegedeeld bij 
een inschrijving, hoe méér de ouders zich verder zullen betrokken voelen 
bij alles wat de school communiceert. Daarbij is het goed dat ouders weten 
waarvoor deze school staat.
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•  Licht belangrijke elementen uit het schoolreglement kort toe en nodig de 
ouders uit het document (in leesbare taal) door te nemen vooraleer het te 
ondertekenen. Voeg desnoods een aanvulling toe aan de officiële tekst van 
het reglement, een soort ‘huishoudelijk reglement’ in gewone mensentaal. 
Laat dit goed leesbaar document mee ondertekenen door de ouders en wijs 
hen op het belang van het lezen ervan. Ouders moeten veel van de info 
herkennen, na het inschrijvingsgesprek, bij problemen of vragen. Er moeten 
namen, telefoonnummers en adressen in voorkomen van de diensten die hen 
kunnen ondersteunen. Het schoolreglement en het huishoudelijk reglement 
(liever afsprakennota genoemd) moeten een duidelijke plaats krijgen in het 
gezin.

Als een school er voor kiest met deze tips rekening te houden wordt het 
inschrijvingsgesprek een uitgelezen kans om ALLE ouders het gevoel te geven 
dat hun kind in deze school in goede handen is. Méér nog, dat er ook met het gezin 
van deze leerling echt rekening wordt gehouden en dat geen enkele drempel te 
hoog zal zijn om contact te nemen ingeval er zich problemen voordoen. Een 
school geeft dan een goed gevoel aan de ouders, hetgeen uitstraalt op de 
prestaties van de kinderen!



Tips  

rond kosten.
In de loop van de laatste tien jaar is er een trend bij de scholen om te 
commercialiseren. In het secundair onderwijs wordt de boekenverkoop meer 
en meer door een boekhandel overgenomen. Ouders krijgen een lijst mee en 
moeten in die bepaalde zaak de boeken afhalen en betalen. De scholen die ook 
rekening houden met kleine beurzen, met nog niet uitgekeerde studietoelagen 
of met andere financiële problemen van het gezin, die scholen voorzien een 
afbetalingsplan in overeenkomst met de boekenwinkel. Ouders kunnen dan toch 
het hele pakket meekrijgen zonder de factuur al volledig te moeten voldoen. Dat 
scholen voorzien in deze mogelijkheid zonder de families te stigmatiseren pleit 
voor hen. De voorbeelden zijn aanwezig in onze regio.

Ook de schooluitstappen worden dikwijls door buitenstaanders georganiseerd. 
Sneeuwklassen zijn een klassiek voorbeeld. Het is niet goed als kinderen niet 
meer kunnen deelnemen aan een spaarplan dat in het derde leerjaar begint 
omdat ze er maar bij komen op de school in het vijfde leerjaar. De school is 
gebonden door afspraken met een bank die het spaarsysteem beheert maar 
ze moet kunnen inspelen op de ‘nieuwkomer’ in het vijfde zodat ook die ouders 
nog een jaar kunnen meesparen. Waar alle kinderen kunnen genieten van het 
aanbod van sneeuwklassen dankzij een spaarplan, daar is geen probleem. In 
het ander geval is het aanbod van sneeuwklassen een argument te meer om de 
school ‘wit‘ te houden, een verkapte vorm van uitsluiting dus.
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Wat betreft de maximumfactuur is het wachten op deze regering die een 
bedrag zal bepalen voor de eerste graad van het secundair onderwijs.  
Iedereen kent het belang van een aangepaste opleiding voor elk talent. Maar 
niet alle ouders kunnen elke opleiding voor hun kind betalen. Ouders in armoede 
pleiten voor een maximumfactuur, zo mogelijk per studierichting. Aansluitend 
daarmee een aangepaste regeling omtrent studietoelagen, per richting. Het 
zou goed zijn dat er een combinatie wordt uitgewerkt van beide berekeningen 
zodat het voor alle jongeren mogelijk wordt om die opleiding te kiezen die 
het best aansluit bij hun talenten. Als die studietoelagen dan verder zouden 
geautomatiseerd worden zodat alle rechthebbenden er van kunnen genieten 
dan zouden veel keuzes aanvaardbaarder worden voor ouders met beperkte 
middelen. Het is duidelijk dat dit voorstel een breed maatschappelijk draagvlak 
nodig heeft, zeker nu er moet gesnoeid worden. Voor de politieke keuze ten 
gunste van ouders met geldproblemen inzake studiekeuze klinkt een boodschap 
van ‘gelijke kansenbeleid’ heel concreet en heel actueel. Geen woorden maar 
daden!

Een zorgende inbreng van de onderwijssector, de welzijnssector van de stad 
Sint-Niklaas en het OCMW realiseerde een participatiefonds in het kader van 
het LOP om de onbetaalde schoolfacturen enigszins aan te vullen. Alle scholen 
hebben de schoolcode opnieuw ondertekend in 2014. Als scholen kunnen 
bewijzen dat ze een goed kostenbeleid voeren kunnen ze genieten van een 
beperkte tussenkomst door het participatiefonds. Er zijn ook kortingen mogelijk 
voor gezinnen die een kansenpas hebben (indien het gezin voldoet aan bepaalde 
voorwaarden). Op dit ogenblik staat de werking van dit fonds enigszins in vraag. 
Ook de functionering van de kansenpas op school is niet algemeen. Men zoekt 
naar een nieuwe en betaalbare formule want ondanks de goede zorgen van 
vele scholen in de regio stijgen de bedragen van de onbetaalde facturen elk jaar 
opnieuw.



Het besluit van de werkgroep is vrij eenvoudig: hoe beter de 
armoedeproblematiek gekend is door de schoolpartners, hoe beter 
het contact is tussen de school en de ouders, hoe méér mensen in het 
middenveld solidair handelen met de diverse oudergroepen, des te méér zal 
er rekening gehouden worden met de schoolkosten in elke studierichting 
en zullen er creatieve oplossingen gevonden worden om die te drukken, 
vooral in een tijd van besparingen. Dit wil absoluut niet zeggen dat de 
kwaliteit van het onderwijs moet lijden.

Onze ervaring is dat scholen die uitdrukkelijk kostenbesparend werken 
‘open en toegankelijker’ zijn dan diegene die hun oren sluiten voor signalen 
die wijzen op diversiteit in de schoolbevolking, erger nog, scholen die de 
diversiteit uit de weg gaan.
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Tips rond 
interne controle
Elke school geeft wel een lijstje mee aan de leerlingen waarin de aankopen van 
materiaal voor het volgend schooljaar wordt aangegeven. Voor leerlingen die 
dit lijstje dan meekrijgen kan de soldenperiode van de zomercollectie dankbaar 
gebruikt worden. Vraag is of de leerkrachten al geëvalueerd hebben of al dit 
materiaal werkelijk gebruikt werd.

Wat de extra uitstappen betreft hebben we goede voorbeelden in secundaire 
scholen uit de regio: elk schooljaar wordt het budget nagekeken en probeert 
de lerarengroep te plannen welk budget ze zullen voorzien voor extra-muros 
activiteiten in het daaropvolgend schooljaar. Zo wordt de hele ploeg bewust 
geconfronteerd met de werkelijke kostprijs van een schooljaar voor leerlingen 
die in moeilijke financiële omstandigheden studeren. Deze aanpak werpt goede 
vruchten af. Ouders ondervinden dat de kosten lager zijn dan in gelijkaardige 
opleidingen elders.



Tips rond 
de omgang met 
onbetaalde facturen.
Je kan er niet naast kijken: alle scholen hebben te maken met een groeiend 
aantal onbetaalde schoolfacturen.
We gaan verder in op de facturen van ouders die niet ‘kunnen’ betalen omwille 
van allerlei redenen.

Een eerste tip is vrij ‘basic’: zorg als school dat je de situatie van deze ouders 
zodanig kent dat je met henzelf afspraken kan maken zonder agressief, 
betuttelend of straffend over te komen. Daarvoor is een goede kennis van de 
binnenkant van armoede nodig bij het personeel dat verantwoordelijk is 
voor de afhandeling van de betaling van de facturen. Misschien kan één 
verantwoordelijke maar liefst verschillende personeelsleden een vorming krijgen 
rond armoede-ervaring en wat dat met een mens doet. Er zijn workshops 
met getuigenissen van mensen in armoede, er zijn inlevingssessies voor 
onderwijsmensen, er is een hoop literatuur rond het thema ‘armoede’. Maar 
de concrete verhalen van mensen raken dieper de middenklassers uit het 
onderwijsveld dan welk ander contact ook.
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Dat bewijst onze ervaring met workshops voor studenten en leerkrachten. 
We stellen vast dat de behoefte aan informatie over armoede nog groter is bij 
mensen in het werkveld dan bij studenten in opleiding. Op het terrein wordt alles 
veel dringender. 
Bij uitbreiding zou het nuttig zijn om alle personeel een stuk vorming mee te 
geven rond de binnenkant van armoede. De cliché’s over armen die toch een 
flatscreen, een gsm en verschillende huisdieren hebben raken gewoon de 
wereld niet uit.

Wat de werkgroep zeker niet wil ondersteunen is een optie van scholen om een 
incassobureau in te schakelen om de onbetaalde facturen te innen. Ook het 
voornemen om een overkoepelend orgaan te creëren dat zich met het innen zou 
bezig houden is uit den boze. Mensen in armoede zijn meestal getraumatiseerd 
door deurwaarders en controleurs. Wat ze méér nodig hebben is een goed gesprek 
rond de manier waarop ze uit de financiële zorgen kunnen raken en dit liefst met 
een vertrouwenspersoon van binnen de school, of een ervaringsdeskundige die 
met de school samenwerkt maar erbuiten optreedt. Het is goed dat het imago 
van de kansarme ouders niet geschaad wordt. Vooral pubers en tienerkinderen 
zijn extra gevoelig voor het beeld dat de school van hen en hun familie krijgt. 
We kennen gelukkig scholen in de regio die met ervaringsdeskundigen en 
brugfiguren werken en zo het vertrouwen tussen school en gezin opbouwen!



Getuigenis van een school.
O. is een meisje dat in 2012 op de leeftijd van 13 jaar naar België is gekomen 
– ze volgde eerst een jaar ‘OnthaalKlas Anderstalige Nieuwkomers’, en stapte 
daarna over naar het 1e jaar A in het regulier onderwijs. De thuissituatie is eerder 
complex (zo is papa in het thuisland gebleven, en heeft ze geen contact meer 
met hem). O. heeft hier erg onder geleden, en ook nu nog weegt het op haar 
welbevinden. Intussen is er een gunstige evolutie in het dossier en heeft zij een 
verblijfsvergunning voor één jaar.

O. zit nu in het 2e jaar Moderne Wetenschappen. Ze wordt zowel wat betreft de 
schoolse loopbaan, als wat betreft de financiële situatie ondersteund door de 
school.

Als ex-OKAN-leerlinge heeft O. op school een Begeleidingsplan Anderstaligen. 
De faciliteiten die ze hierbij geniet worden stelselmatig afgebouwd in drie jaar-
fases. Zo begon ze bijvoorbeeld met open-boek-examens, om op het einde van 
het 1e jaar de examens zonder boek af te leggen. Op die manier helpen we de 
leerling ook op gebied van zelfredzaamheid en zelfstandigheid.

Op school krijgt ze inhaalles ‘NT2’ (Nederlands voor Anderstaligen), en in 
de buitenschoolse huiswerkklas voor ex-OKAN-leerlingen volgt ze Frans. 
Daarnaast wordt ze door haar leerkrachten ook occasioneel bijgewerkt en 
geremedieerd waar nodig, bijvoorbeeld voor Frans en voor wiskunde (hiervoor 
wordt assistentie ingeroepen bij hogeschool Odisee). O. wordt gestimuleerd om 
aan deze remediëringsinitiatieven deel te nemen.
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I.v.m. haar welbevinden (en de niet zo eenvoudige thuissituatie) mag O. geregeld 
langsgaan bij de leerlingenbegeleider voor een deugddoende babbel of met 
concrete hulpvragen. 

Ze haalt behoorlijke resultaten, en de verwachting is dat ze – als alles verder 
goed blijft gaan – zal slagen in het 2e jaar.

De ouders (stiefpapa en mama) ontvangen een uitkering van het OCMW. De 
school heeft beslist om de schoolrekeningen en het busabonnement (buzzypas) 
van O. voor zijn rekening te nemen. 
Zoals de meeste, zoniet alle scholen, proberen wij ervoor te zorgen, dat de 
financiële problematiek niet in de weg staat van een succesvolle schoolloopbaan 
– dit gebeurt enerzijds beleidsmatig, door te proberen de kosten te beperken, en 
anderzijds, waar nodig, individueel door discrete financiële ondersteuning van 
leerlingen. 

Door het feit dat inschrijvende ouders steeds de gelegenheid krijgen voor een 
individueel intakegesprek met de leerlingenbegeleider, wat trouwens automatisch 
gebeurt bij ex-OKANleerlingen, heeft de school een goed zicht op de leerlingen 
bij wie de thuissituatie op financieel of ander vlak problematisch is. Daardoor 
kunnen we hier ook efficiënt op inspelen.

We wensen O. een mooie toekomst toe!!!

(23.03.15 - F. Van Mossevelde, directeur, in samenspraak met V. Verschooris, 
leerlingbegeleidster)



Tips rond 
samenwerking met 
adviesdiensten.
 

Veel scholen beschikken over een sociale dienst. Ze werken samen met 
een CLB. Ze doen beroep op info via het OCMW, de ziekteverzekering, de 
huiswerkbegeleiding (de Regenboog en andere).

De deur naar deze diensten mag niet verborgen zijn. Maar ook niet van die 
aard dat de ouders onmiddellijk een stempel opgeplakt krijgen als ze er mee 
in aanraking komen. Kinderen mogen niet uit de klas worden gehaald met 
de publieke melding in volle klas dat ze verwacht worden bij het CLB bv. Alle 
communicatie die kan leiden tot negatieve reacties van medeleerlingen moet 
vermeden worden. Discretie is het codewoord. Vooroordelen is een tweede 
codewoord. Die worden vermeden als er discretie is! En sommige scholen zijn 
daar héél goed in.

Daar waar de adviesdiensten zo worden aangeboden dat er geen vermoeden 
is van problemen als men er beroep op doet, daar werkt het systeem zoals het 
hoort: ten gunste van iedereen!
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Momenteel is de taak van het CLB en zijn opdracht het onderwerp van een 
grondige bevraging en hervorming. We denken dat het werk nuttig is als het 
imago van het CLB duidelijker wordt voor kansarmen. Het CLB heeft zeker een 
belangrijke opdracht inzake studie- en menselijke begeleiding van zowel deze 
kinderen als hun ouders. Het school- en onderwijslandschap is zo complex dat 
vooral lager geschoolde ouders nood hebben aan ondersteuning, méér nog dan 
vroeger. Daarnaast is de grotere mondigheid van de jongeren zelf een nieuwe 
uitdaging voor alle adviesdiensten waarmee zij in contact komen. We denken 
hierbij aan de bijzondere jeugdzorg, het CLB en de diensten die naar werk leiden 
bij het (al dan niet vroegtijdig) schoolverlaten.



Tips rond 
ouderparticipatie.
Geeft de ouderraad een goed beeld van de schoolbevolking? Zoja, dan kan er 
goed samen gewerkt worden door mensen met méér en minder middelen. Niet 
alleen de financiële middelen.

Als er plaats is voor de inbreng van mensen die al of niet buitenlandse vakanties 
kunnen nemen, die al of niet belang hechten aan toneel, ballet, sport, lekker 
eten, culturele uitwisselingen e.a. dan pas is een ouderraad een meerwaarde 
voor de hele schoolwerking. 

Misschien is het goed ook in deze groep de gevoeligheid voor diversiteit aan 
te scherpen en de leden van de ouderraad te vergasten op getuigenissen en 
ervaringen van ‘andere’ leefgewoonten,’ andere’ denkpatronen, ‘andere’ waarden 
binnen het opvoedingsprogramma van de school. Hoe breder het kijkveld van de 
leden, hoe waardevoller de aanpak van de school voor alle kinderen en hun 
ouders.

Even een tussendoortje: wat als...

• de boterhammetjes uit een onfrisse doos komen in de refter
• de meegegeven schoolrekening na een week nog in de boekentas zit
• de ouders niet op gesprek komen na een afspraak
• de ‘kerststukjes’ van de leerlingen te koop worden aangeboden
• de brugfiguur zich vooral bezig houdt met ‘allochtone’ kindjes
• de ouders agressief reageren op bemerkingen over het gedrag van het kind
Hoe reageer je hierop als leerkracht?



ons kind… géén kind van de schoolrekening!     23

Ouders en…
hun gevoelens
Een mama vertelt: ‘Toen mijn zoontje op bosklassen mee mocht zat ik op 
droog zaad. De koepel in de keuken lekte, mijn ex betaalde de alimentatie niet en 
ik had moeilijkheden met de ziekteverzekering omdat ik de bijdrage niet betaald 
had de laatste maanden. Alles viel samen! Ik raapte mijn moed bijeen en ging 
op school vragen of ik de directeur kon spreken. Ik wandelde lang heen en weer 
in de gang maar ging terug naar huis zonder aan te kloppen. De volgende dag 
kwam ik terug naar school, beschaamd over mijn vlucht. Ik wou zo graag dat 
mijn zoon mee kon. Dan heb ik toch op zijn belletje geduwd en heb ik met de 
directeur gesproken. Onze babbel was eerst moeilijk, wat zou hij wel van mij 
denken? Maar hij stelde zelf voor om de rekening in stukjes te betalen en alleen 
het secretariaat te verwittigen, niet de leerkracht. Ik was blij. Ik zie mijn kinderen 
zo graag en zij mogen niet het slachtoffer zijn van mijn situatie.’

… spinnenweb van de binnenkant van armoede

Gekwetste  
binnenkant 

Uitsluiting 

	  	  	  	  	  Binnenkant	  van	  armoede	  …	  

Wantrouwen	  
&	  kwaadheid	  

Machteloos- 
heid & gevoel  

van falen 

Laag  
zelfbeeld 

Schuld- en 
schaamtegevoel 

Moedeloosheid 
& wanhoop 



Deze getuigenis bevat zoveel elementen die waardevol zijn om de binnenkant 
van ‘armoede’ te analyseren. Mensen zoals deze mama hebben een heel laag 
zelfbeeld ten gevolge van de mislukkingen die ze hebben opgelopen. De durf 
ontbreekt om de draad weer op te nemen. Ze hebben schrik nog maar eens 
afgewezen te worden, een zoveelste ontgoocheling te moeten incasseren. Ze 
verliezen de vaardigheid om een rustig gesprek te voeren met mensen die hun 
situatie niet kennen. Ze worden soms agressief en zijn bang van hun eigen 
gedrag naar vreemden toe. Anderzijds willen ze toch, zoals elk ander ouder, 
het beste voor hun kinderen. Ze verdedigen hun grootste schatten met hand 
en tand en overstijgen zichzelf in moed als het erop aan komt. Ze overwinnen 
hun angst en hun eergevoel en zoeken een uitweg, eender hoe, eender waar, 
eender wanneer. De offers die zij daarvoor moeten brengen snijden diep in hun 
gekwetste binnenkant.

Een getuigenis van een vader: ’Onze jongste zat in het vijfde middelbaar. De 
klas ging op sportdriedaagse naar de Ardennen. Op school wisten ze dat we het 
moeilijk hadden. In de klas, tijdens de les van de titularis werd er afgesproken 
wat ze allemaal mee moesten nemen voor de maaltijden, ze gingen zelf koken. 
Die aankoop kwam bij de rekening bij. Maar, zei de titularis in volle klas, Dieter, 
ik heb nog wel een slaapzak voor jou. Ik breng hem morgen mee!
Bam! Die viel! 
Op de speelplaats begonnen de commentaren… Heb jij zelf genen slaapzak? 
Kan je vader er geen voor jou betalen?... Dieter kroop in zijn schelp. Hij voelde 
zich klein en kwetsbaar. Hij wou bijna niet meer mee. Ik ben de volgende dag 
naar school gestapt om verslag uit te brengen bij de directeur samen met de 
leraar in kwestie. Die verontschuldigde zich en zei dat hij dat zo niet bedoeld 
had. Natuurlijk niet maar… het onheil was geschied voor onze zoon. Hij was 
ontmaskerd en verdrietig. We hebben hem moeten oppeppen om toch mee te 
gaan en te genieten van de driedaagse in de Ardennen.’

Ouders moeten veel moed opbrengen om zich te 
uiten en hun situatie bespreekbaar te maken met 
de schoolverantwoordelijken. De kinderen lopen 
gevaar om gepest te worden als er niet discreet wordt 
omgegaan met hun thuissituatie. Ouders zijn echte 
psychologen zowel naar de kinderen toe als naar de 
leerkrachten en de schooloverheid. Waar halen ze de 
moed? 
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en de schoolkeuze…
Het valt op dat ouders met armoede-ervaring vooraf weet hebben van de kostprijs 
van onderwijs in de omgeving. Hier speelt de mond-aan-mond boodschap een 
belangrijke rol. Andere ouders uit de kennissenkring brengen verhalen van de te 
voorziene kosten. Dan gaat het vooral om extra-scolaire activiteitenkosten zoals 
toezichten, maaltijden, voor en naschoolse opvang, uitstappen, schoolreizen en 
stages. Een aparte zorg gaat naar de materiaalkosten voor de gekozen opleiding 
(fototoestellen, haartooimateriaal, kookuitrusting, werkkledij) Voor vele ouders is 
de opstap naar het hoger onderwijs (universiteit of hogeschool) een uitgesloten 
keuze. Ze missen de nodige informatie over studietoelagen, kortingen, spreiding 
van betalen in deze sector van het onderwijs. Ze hebben schrik om de kinderen 
verder te laten studeren. Zonder extra ondersteuning van buitenaf is een zevende 
jaar vaak een eindpunt. Het zijn de minsten die ver genoeg op informatiejacht 
gaan om de kinderen een opleiding in het hoger onderwijs te laten beginnen.

Een moeder vertelt: ‘Onze dochter wou persé geneeskunde studeren. We 
lieten ze beginnen zonder te weten welke kosten dat zou meebrengen. Ze zit 
nu in het derde jaar en we kunnen de boeken niet meer betalen. De studiebeurs 
alleen volstaat niet om alle kosten te dekken. Ik ben ondertussen ziek geworden 
en kost veel aan dokters en medicatie. Ik heb geen reserve. Ik wist niet dat de 
universiteit zo duur was. Ze gaat nu een jaar werken en volgend jaar neemt ze 
hopelijk de draad weer op.’

Wat die mevrouw niet wist is dat elke universiteit ook een sociale dienst 
heeft waar je terecht kan indien nodig. In sommige hogescholen en 
universiteiten geeft men spontaan informatie daaromtrent maar bij andere 
is het bureel een beetje verstopt, of op de hoogste verdieping. De drempel 

blijft vrij hoog voor ouders en jongeren die zelf 
niet op zoek gaan naar de mogelijkheden om de 
studiekosten te beperken. Nochtans, er is zelfs een 
groep studenten in Antwerpen die een vereniging 
heeft opgericht en afspraken maakt met professoren 
om de cursussen goedkoop te kunnen aanbieden aan 
minder bemiddelde studiegenoten. Ze heet Weduc.

Ouders hebben de moed nodig om uit te kijken 
naar sociale diensten op school, naar een directie 
of zorgleerkracht die toegankelijk is voor hun 
problemen, naar een vertrouwenspersoon. Ze 
moeten hun keuze laten ondersteunen door mensen 
die de juiste informatie brengen zonder het gezin te 
stigmatiseren. Dat vraagt van hen een serieuze stap.



en hun omgang met de school…
Veel hangt af van de houding die de school aanneemt bij een eerste contact 
met de ouders. Zijzelf hebben dikwijls minder goede herinneringen aan hun 
eigen schoolleven. Ze werden gepest, maakten een studie niet af, konden niet 
studeren waarvoor ze belangstelling hadden, werden weinig gesteund vanuit 
hun gezin. Nu voelen ze niet altijd de behoefte veel te communiceren met de 
school. Ze missen vertrouwen. Dat ligt veel aan henzelf. Ze hebben een negatief 
beeld van alles wat met structuren, gezag en ‘betutteling’ te maken heeft. Ze 
willen hun situatie verstoppen en zo lang mogelijk de schijn hoog houden. Bij 
serieuze problemen veranderen ze van school om de moeilijkheden te ontlopen. 
Ze vrezen dat hun kinderen zouden worden afgenomen door tussenkomsten van 
diensten zoals het CLB, Bijzondere 
Jeugdzorg en andere. Ze kennen die 
diensten onvoldoende en kroppen 
hun frustaties op.

Een voorbeeld van dit schooljaar: 
’Onze jongen zit in de technische 
afdeling en is vrij zwaarlijvig. De 
turnleerkracht zei onlangs dat hij 
nooit zou slagen dit schooljaar als 
hij niet op dieet zou gaan. Te dik en 
te traag! Nochtans zijn cijfers zijn 
zeer behoorlijk tot nu toe. Hij zat er 
van in de put. Ik moest hem dwingen 
om de volgende dag naar school te 
gaan. Midden in een theoretische les 
kwam iemand hem uit de klas halen 
met de melding: je moet mee naar 
het CLB. Hij ging terwijl iedereen 
grinnikte. In het hoofd had iedereen 
nog de opmerking van de vorige dag. 
’s Avonds bracht hij zijn pakske mee 
naar huis: ontmoedigd en boos op 
alles en iedereen die met de school 
te maken heeft. Wat moet ik doen? Ik 
durf niet naar de school want ik vrees 
de situatie nog erger te maken voor 
mijn zoon.’
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Ouders uit de werkgroep hebben een cursus gevolgd, georganiseerd op 
hun maat en gegeven door leerkrachten van Leerpunt. Ze hadden dat zelf 
voorgesteld. Hun ervaring was vroeger zoals in dit voorbeeld: een gevoel 
van machteloosheid om het gesprek met de school aan te gaan, een 
schrik om uit hun krammen te schieten en brutaal te worden, een frustratie 
omdat je nooit met gelijke wapens (de taalvaardigheid en de juiste toon) 
kan spreken met de schoolvossen. Deze vorming, georganiseerd door 
Basiseducatie, heeft 100% gerendeerd bij alle 12 deelnemers aan ’Zeker 
van jezelf’. Een aanrader voor ouders die bang zijn om de stap naar de 
school te zetten als er zich problemen voordoen rond de aanpak van hun 
kinderen en hun schoolsituatie. De cursus is bijna gratis voor mensen met 
een diploma lager secundair. Hun commentaar achteraf was betekenisvol: 
misschien kunnen onderwijsmensen ook een cursus krijgen waarin zij onze 
leefwereld leren kennen zodat het gesprek aan beide kanten aangepast 
wordt. Wijs!

en hun omgang met 
ondersteuningsdiensten…
Wat opvalt in de loop van onze werking is dat veel ouders met armoede-ervaring 
nauwelijks weten welke ondersteuning ze allemaal kunnen krijgen bij eventuele 
moeilijkheden. Informatie is een eerste vereiste: informatie op maat, d.i., in 
eenvoudige taal geformuleerd, overzichtelijk dankzij pictogrammen, en gebracht 
door mensen die de juiste toon gebruiken, niet betuttelend maar respectvol naar 
hen die elke dag met de kinderen samenzijn. Veel ouders hebben het gevoel dat 
instanties het beter willen weten, beslissingen forceren die niet aansluiten bij hun 
realiteit. Daarom vaak een afstandelijke houding.

Bij een eerste contact, meestal telefonisch, valt op dat ouders vertellen hoe lang 
ze, letterlijk aan het lijntje worden gehouden vooraleer ze de persoon of de dienst 
in kwestie kunnen bereiken. Daarna maalt de molen langzaam en gaan, in de 
ogen van de ouders, vele kostbare dagen voorbij vooraleer er iets gebeurt om de 
zaken op te lossen. Ze geven de moed dan op en voelen zich benadeeld, eens 
te meer, in hun ogen.

De taak van een werkgroep zoals de onze was duidelijk ook om inzicht te brengen in 
de doelstellingen en de functionering van verschillende ondersteuningsdiensten. 
Voor veel ouders was een bezoek van een CLB-verantwoordelijke een revelatie. 



Een verhaal van een brugfiguur bracht respect, een directeur in de vergadering 
gaf moed. Ouders kregen een heel ander beeld van een schoolwerking en 
begrepen nu waarom dingen soms trager, anders of helemaal niet gingen zoals 
zij gedacht hadden.

We kwamen zover met de groep dat, op vraag van scholen en diensten, 
verschillende ouders de moed kregen te gaan getuigen over hun ervaringen met 
schoolkosten, contacten en samenwerking. Ze vertelden niet alleen hun eigen 
verhaal maar brachten naar buiten wat hen belangrijk lijkt voor de middenklasse in 
het kader van een goede verstandhouding tussen de verschillende leefwerelden. 
Ze vertegenwoordigen nu nog hun groep in de officiële overlegorganen op lokaal, 
provinciaal en vlaams niveau. In de loop van de twaalf voorbije jaren hebben 
zij een know how opgebouwd rond armoede en onderwijs. Het bewijs dat ze 
veel geleerd hebben kan je vinden in de schoolresultaten van hun kinderen. Die 
zitten allemaal in de afdeling die ze gedroomd hebben en verschillende jongeren 
hebben ondertussen een diploma van hoger onderwijs op zak! 

Ouders vinden hun kracht vooral in de liefde voor hun kinderen. Zij willen 
het beste voor hen: een goed diploma en een gelukkige toekomst. In 
moeilijkheden stellen ze zichzelf bijna altijd op de tweede plaats en kiezen 
voor een zo normale functionering van de kinderen op school. Ze laten 
liefst zo weinig mogelijk van hun problemen zien aan de buitenwereld en 
verstoppen dus handig wat hen beschaamd maakt. Als het erop aankomt 
vechten ze voor hun kinderen, tenminste als ze er de energie voor vinden. 
In dat geval is de ondersteuning van bepaalde diensten echt wel nodig 
en nuttig. Een open houding van deze instanties is essentieel om een 
vertrouwensrelatie met ouders op te bouwen. Dat vraagt inzicht in de situatie, 
dus tijd. Laat ons die tijd vrij maken voor ouders die wel willen maar soms 
niet durven, voor hen die wegkruipen en zelf de kracht niet opbrengen om 
de eerste stap te zetten. Ouders in nood zijn evenveel de moeite waard als 
ouders die het gemakkelijker hebben in onze maatschappij. Hun kinderen 
hebben ook recht op het juiste onderwijs voor hun talenten. 

Dank aan alle gesprekspartners in de maandelijkse bijeenkomsten,
Guido, Lutje, Fabiola, Peggy 1 en Peggy 2, Karin, Nora, Dirk, Pascale, Emmy, 
Rita, Tia, Sofie, Punky, Nadia, Marleen, Karine, Wendy, Betty, Jean-Paul, Raf, 
Frank, Els en de verschillende passanten die een kortere tijd hun ervaringen 
deelden.
Ze zijn elk op hun manier sterker geworden in hun omgang met schoolproblematiek, 
met contacten leggen. Ze kunnen zich beter inleven in de situatie van de 
leerkrachten en directie en zetten stappen waar nodig.
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Diensten die 
ondersteunen…
de CLB’s
wat opvalt vanaf het moment dat deze dienst ter sprake komt in een oudergroep 
is de huiver die leeft bij de ouders van probleemkinderen. Het vroegere PMS 
staat in hun geheugen vooral gegrift vanwege de medische onderzoeken met de 
hele klas, de tocht naar de dokter waar je moest aanschuiven in je ondergoed 
om de revue te passeren. Of ouders herinneren zich een vrij negatief gesprek 
over hun eigen schoolse loopbaan waarbij ze van richting moesten veranderen, 
een bepaalde droom niet konden waarmaken en de studies stopten. Ze hebben 
geen weet van de huidige taakinvulling noch van de aanpak van CLB’s. Waar 
ze nu mee geconfronteerd worden zijn de soms lange wachttijden, of aan de 
telefoon, of bij de hulpverlening zelf. Daar bovenop vechten CLB’s zelf ook met 
overbelasting inzake opdrachten.

Het goede nieuws is nu dat er een relance op gang wordt getrokken om aan dit 
negatief imago grondig te werken.

Een mama getuigt:
‘Met onze dochter ging het vanaf het eerste middelbaar minder goed. De grote 
school, de verschillende leerkrachten, ze was er nog niet aan toe. Op de koop 
toe werd ze gepest door haar klasgenootjes omwille van haar tanden die scheef 
stonden. De zorgjuf nodigde me uit voor een gesprek en we bekeken samen de 
problemen. Ook mijn dochter werd erbij betrokken. We maakten een afspraak 
met het CLB. Ik kreeg het gevoel te kunnen vertellen hoe onze dochter ineen 
zit. Er werd besloten dat ze extra lessen kon krijgen om sommige vakken bij te 
werken, ze kreeg ook huiswerkbegeleiding op school. Het CLB en de zorgjuf 
gaven samen verslag aan ons en stilaan groeide het vertrouwen van ons meisje. 
Ze kon haar jaar afmaken en zit nu beter in haar vel in het tweede jaar. Dank zij 
een speciale toelage van het OCMW kunnen we nu een beugel betalen en het 
schoolleven is voor haar heel wat beter geworden.’



Dat een jongere zich goed voelt in een klasgroep, in een studierichting, 
in een schoolloopbaan is van onschatbaar belang bij het groeien naar 
volwassenheid. Dit geldt voor kinderen die in een kwetsbare situatie 
verkeren even goed als voor zij die een warm en veilig nest hebben. 
Daarom is het van belang dat medewerkers van alle ondersteunende 
diensten een ruime kennis hebben van de diversiteit van de groepen in 
onze samenleving.

en het OCMW…
de dienst werd daarnet vernoemd in verband met extra fondsen die men 
heeft voorzien voor kinderen met speciale medische en kostelijke zorgen 
(mondverzorging door beugelplaatsing, logopedie, aangepaste extra-lessen). 
Als ouders voldoende worden ingelicht over de geboden kansen is dit een super 
initiatief. De mogelijkheid om alle informatie terzake te krijgen in het Welzijnshuis, 
laagdrempelig en niet stigmatiserend, is een troef in onze stad. Stilaan zullen we 
ouders de weg laten vinden naar alle diensten die de lokale overheid ondersteunt.

en Samenlevingsopbouw…
hier gaat het om een dienst aan ouders en scholen in verband met 
kleuterparticipatie, met vorming rond armoede, met ondersteuning van scholen 
die werk willen maken van integratie van kansarme ouders in het schoolleven. 
De werking brengt integratie van de verschillende leefwerelden en draagt bij tot 
een betere kennis van elkaars waarden en gewoontes.

en de stedelijke overheid…
zowel door informatie te verspreiden (overzicht van de opendeurdagen in de 
scholen in de Stadskroniek en van inleefdagen in de scholen) als naar de 
financiële hulp voor sport- cultuur- en jeugdactiviteiten doet de stad haar 
duit in het zakje om iedereen méér kansen te bieden op een goed gekozen 
schoolcarrière. Er is een brede waaier van mogelijke tegemoetkomingen in het 
stadsbudget voorzien. 
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Het kansenpassysteem voor alle inwoners van groot-Sint-Niklaas werkt zeer 
positief op het vlak van vermindering van de schoolfactuur in het basisonderwijs. 
Buitenschoolse activiteiten in sectoren naar keuze worden met grote korting 
aangeboden. Vakantieactiviteiten allerhande worden gesubsidieerd voor 
kansenpassers. De muziekacademie, de Vrije Ateliers, jeugdverenigingen, 
sportclubs, toneelverenigingen, koren bieden deelname aan een laag tarief, voor 
de meesten wel betaalbaar. Als er nu ook nog een oplossing zou komen voor het 
secundair onderwijs in de richting van kansenpaskorting dan is het plaatje rond 
voor vele jongeren uit minder begoede gezinssituaties.

en het LOP…
deze adviesraad waarin alle onderwijsnetten en alle onderwijspartners 
vertegenwoordigd zijn heeft de afgelopen 10 jaar schitterend werk geleverd in 
het kader van haar opdracht: alle kinderen gelijke en maximale onderwijskansen 
bieden. Voor een scholenstad zoals Sint-Niklaas met ongeveer 22.000 leerlingen 
op alle niveaus is dit géén kleine opdracht. Het feit alleen al dat het LOP erin 
geslaagd is alle betrokkenen regelmatig tot overleg te brengen en afspraken 
te maken bewijst haar blijvend nut. Dankzij de doorgedreven inspanningen 
van de LOP-deskundige, de opeenvolgende voorzitters en de werkgroepen 
groeit de samenwerking met alle goedwillende partners nog verder en verder. 
We beschikken lokaal over brugfiguren, kleuterparticipatie,initiatieven rond 
oudergroepwerking, integratieprojecten, kostenbeleidsgroepen. Een voorbeeld 
van samenwerking waar andere regio’s naar opkijken.

en de Keerkring…
hier verzamelen ouders van kleuters rond opvoeding in tweewekelijkse 
bijeenkomsten. Voor kinderen tussen twaalf en achttien is er een tweede groep 
die aan opvoedingsproblemen werkt samen met professionele begeleiders. Zij 
zijn ook vertegenwoordigd in het LOP. 



en het CAW…
het is deze hulporganisatie die in het jaar 2000 mee de nood voelde groeien 
om ouders in financiële moeilijkheden te ondersteunen bij de schoolproblemen 
van hun kinderen. Vanuit een door hen gestuurde werkgroep met de toenmalige 
sociale partners in de stad werd er een enquête gevoerd rond schoolkosten. 
Daaruit bleek dat de verschillende scholen ook een zeer gevarieerd prijskaartje 
hadden afhankelijk van de opleidingen zelf maar ook vanwege de extra-muros 
activiteiten en het imago van de school. De werkgroep die hier aan het woord is 
groeide uit deze vaststelling dankzij de logistieke en professionele ondersteuning 
van CAW-personeel in den Durpel. Het partnerschap tussen den Durpel en de 
Welzijnsschakels was geboren.

en het Netwerk tegen Armoede…
sedert 2003 neemt deze oudergroep deel aan het maandelijks overleg op Vlaams 
niveau. Als Vereniging waar Armen het Woord nemen (waar de WZS lid van is) 
delen we gemeenschappelijke zorgen rond het kostenbeleid, de ouderparticipatie 
op school, de hervorming van het secundair onderwijs, de ongekwalificeerde 
uitstroom, het spijbelen, de buitenschoolse activiteiten, in één woord: alle actuele 
problemen waarbij ouders met armoede-ervaring een zinvolle inbreng kunnen 
betekenen op weg naar maakbare oplossingen. We plannen mee overleg met 
de kabinetten Onderwijs en Welzijn. We overleggen samen met 55 verenigingen 
waar armen het woord nemen en sturen onze ervaringsdeskundigen (de mensen 
zelf) mee in tandem naar de overlegmomenten. Dit is de grote verdienste van 
het Netwerk: mensen die aan den lijve ondervinden welke problemen zich 
voordoen krijgen een klankbord op Vlaams niveau, in tandem met mensen uit 
het middenveld. Een flinke stap in de goede richting!
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Dit verslag toont aan dat er sedert 1999 een hele weg is afgelegd naar 
meer gelijke kansen voor alle leerplichtige kinderen. Er blijven zeker nog 
pijnpunten zowel in de scholen als bij de ouders zelf en de ondersteunende 
diensten. Maar de stappen in de goede richting hebben onze werkgroep 
jaar na jaar gemotiveerd om dapper actief te blijven in de verschillende 
geledingen van het werkveld. Zo hebben we ervaren dat we in de beginjaren 
werden geduld in de overlegorganen en stilaan konden uitgroeien tot 
volwaardige gesprekspartners die werden gehoord en soms ook gevolgd. 
Anderen zullen dit werk verder van ons overnemen, zowel officieel als op 
vrijwillige basis. Daarom kunnen we , een beetje fier, toch bevestigen:

ons kind…  
géén kind van de 
schoolrekening!
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CODE KOSTENBEHEER 
 
De werkgroep Kostenbeheer van het LOP’s Sint-Niklaas basisonderwijs en Sint-
Niklaas-Temse secundair onderwijs, bereidde deze code kostenbeheer voor. 
 
De code wil het engagement van de scholen én scholengemeenschappen voor 
betaalbare schoolrekeningen aanmoedigen. 
 
Het beperken van de schoolkosten vraagt een inspanning van de hele school: 
directie, schoolteam, maar ook het schoolbestuur, de ouderraad en de 
leerlingenraad kunnen hun steentje bijdragen. 
De scholengemeenschappen spelen een belangrijke rol om de scholen hierbij 
te ondersteunen. Omdat werken aan gelijke onderwijskansen een gedeelde 
verantwoordelijkheid is. 
 
Voor het basisonderwijs werd op 1 september 2008 de maximumfactuur 
ingevoerd. 
Deze regelgeving bepaalt welke kosten aan de ouders mogen doorgerekend 
worden. 
Meer informatie is terug te vinden in onderstaande omzendbrief. Kostenbeheersing 
in het basisonderwijs 
 

CODEREGEL 1 
De school zoekt steeds naar de, voor de ouders, financieel voordeligste 
manier om haar pedagogisch project te realiseren. 
 
Basisonderwijs 
De school leeft de regelgeving over de maximumfactuur strikt na. 
 
Secundair onderwijs 
De school engageert zich samen met de ouderraad en de schoolraad om 
voortdurend de kostprijs van activiteiten, materialen, boeken, …te evalueren. 
 



CODEREGEL 2 
De school engageert zich om jaarlijks op kritische wijze de aangerekende 
kosten te bekijken in functie van een betere beheersing en/of mogelijke 
daling van de totale kostprijs. 
 
Basisonderwijs en secundair onderwijs 
Het totale kostenpakket van de diensten of niet-verplichte schoolkosten wordt 
jaarlijks bekeken. Telkens stelt men zich de vraag: “Is deze uitgave noodzakelijk 
en zo ja kan het goedkoper?” 
 
Er wordt rekening gehouden met de suggesties verspreid via de tipwijzers. www.
lop.be (LOP Waasland -> Sint-Niklaas basis -> werking) 
Om de scholen te inspireren ontwikkelde de werkgroep kostenbeheer al diverse 
instrumenten: 

a)  Tipwijzer schoolkosten 2008 
b) Tipwijzer schoolkosten 2009 
c) Kalender school ZONDER uitsluiting 2010-2011 
d) Kalender school ZONDER uitsluiting 2011-2012 
e) Bladwijzer 2012-2013 
f) Digitale boodschappen 2013-2014 (maandelijks) 

 

CODEREGEL 3 
De school deelt bij inschrijving of ten laatste de eerste week van het 
schooljaar, de lijst met te verwachten bijdragen aan de ouders mee. 
Bovendien besteedt de school grote zorg aan de vormgeving en 
duidelijkheid van deze lijst en de uiteindelijke schoolrekening, zodat alle 
ouders deze raming en rekening kunnen begrijpen en interpreteren. 
 
Ouders hebben vaak geen idee hoeveel één jaar onderwijs kost. Nochtans 
weten zij graag wat hen te wachten staat. 
 
Bij heel wat schoolse activiteiten horen kosten die op zich niet groot zijn maar die, 
wanneer ze samengeteld worden, zwaar kunnen wegen op het gezinsbudget. 
Denk aan (sport)kledij en aangepast schoeisel zoals rubberlaarzen bij uitstappen, 
openbaar vervoer, tassen, brooddozen of kosten die gepaard gaan met bijzondere 
schoolactiviteiten zoals solidariteitsacties, verkoopacties, verjaardagsfeestjes, 
het schoolfeest. Het is belangrijk om ook die minder zichtbare kosten in beeld te 
brengen. 
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Basisonderwijs 
De regelgeving over de maximumfactuur legt vast hoeveel scholen aan ouders 
mogen doorrekenen voor zaken die niet noodzakelijk zijn om de eindtermen en 
ontwikkelingsdoelen te bereiken en die scholen dus niet gratis moeten aanbieden. 
 
De school streeft er naar om een realistische raming van de bijkomende kosten 
te maken en mee te delen aan de ouders. 
Het overzicht bevat volgende onderdelen: 

a) De scherpe maximumfactuur voor extra’s zoals daguitstappen, een 
tijdschrift (*), een museumbezoek, zwemmen (buiten één schooljaar gratis 
zwemmen), enzovoort. 

b) De minder scherpe maximumfactuur voor alle meerdaagse uitstappen. 
c) De niet-verplichte uitgaven voor alle kosten die noodzakelijk zijn om de 

eindtermen en ontwikkelingsdoelen te bereiken, dienen opgenomen te 
worden in de bijdrageregeling. Het gaat hier om diensten die de school aan 
de ouders aanbiedt en waar ouders geen gebruik van hoeven te maken: 
het toezicht, maaltijden, drankjes, aanbod van sport of lessen Frans na de 
schooltijd, enzovoort. 

 (*) indien verplicht gebruik door alle leerlingen tijdens de lessen. Indien niet 
verplicht valt dit onder punt c 

 
Secundair onderwijs 
De schoolrekening voor ouders met leerlingen in het secundair onderwijs kan 
aanzienlijk oplopen, met een gemiddelde van 978 euro per leerling per jaar. Tot 
deze conclusie kwam het Hoger Instituut voor de Arbeid (HIVA) in haar onderzoek 
"Studiekosten in het secundair Onderwijs" (oktober 2008). Verder signaleren 
scholen dat steeds meer ouders moeite hebben om de schoolrekening te betalen. 
 
Om een structureel beleid voor kostenbeheersing uit te bouwen, kregen alle 
Vlaamse secundaire scholen de steun van de onderwijskoepels. Tijdens 
de start van de campagne 'Onderwijs, dagelijkse kost?' (17 november 2009) 
ondertekenden zij een gezamenlijke verklaring. Daarin tonen de onderwijskoepels 
zich onder meer bereid om via eigen mogelijkheden, instrumenten en 
kanalen de eigen schoolbesturen en hun scholen, de scholengroepen en de 
scholengemeenschappen op korte en middellange termijn te ondersteunen bij het 
uittekenen en uitvoeren van een structureel kostenbeheersend en kostenbewust 
onderwijs. 
 
Meer informatie: Schoolkosten in het secundair onderwijs 
 



CODEREGEL 4 
In het schoolreglement wordt duidelijk en concreet opgenomen welke 
stappen ouders kunnen zetten als ze moeilijkheden ondervinden met de 
schoolrekening (naar inhoud of naar betalingsmogelijkheid). 
De communicatie met de ouders verloopt via de directie of een 
vertrouwenspersoon van de school. Deze zoeken met de ouders naar een 
voor beide partijen aanvaardbare oplossing. 
 
Basisonderwijs en secundair onderwijs 
De communicatie met de ouders verloopt altijd op een discrete wijze. 
Wanneer er binnen de school geen oplossingen worden gevonden, verwijst de 
school de ouders door naar andere bevoegde organisaties. Deze kunnen hen in 
eerste instantie bijstaan. 

Zo nodig kan de voorzitter van het LOP een bemiddelende rol spelen. 
Contactgegevens LOP-voorzitter: Magda Vercauteren 
magdavercauteren@skynet.be 
GSM: 0475 31 52 93 
 
Voorbeeldtekst voor het schoolreglement: 
Indien ouders vragen hebben over het betalen van de schoolrekening, dan 
kunnen ze contact opnemen met de schooldirectie. In dit gesprek kunnen 
afspraken worden gemaakt over een aangepaste manier van betalen. We 
verzekeren de ouders een discrete behandeling van hun vraag. 
 

CODEREGEL 5 
De school biedt, in overleg met de ouders en rekening houdend met de 
financiële mogelijkheden, de ouders die betalingsmoeilijkheden hebben de 
mogelijkheid aan tot gespreide betaling of andere betalingsopties. Blijkt 
een maandelijkse betaling ideaal dan start die best in oktober. 
 
Basisonderwijs en secundair onderwijs 
Als de betalingen in de school gegroepeerd gebeuren, gebeuren ze best zo 
frequent en regelmatig mogelijk. Zo ontstaat er een goede spreiding van de 
kosten. 
 
Uit de praktijk blijkt dat hoe meer betalingsmodaliteiten (cash, overschrijving, 
domiciliering) een school hanteert, hoe minder problemen er zijn met onbetaalde 
facturen. Krijgen ouders een afbetalingsplan aangeboden, dan is het van belang 
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dat een vertrouwensfiguur hen hierin blijft begeleiden om te vermijden dat ze 
afhaken. Het is belangrijk dat diegene die het dossier opvolgt, dit op een discrete, 
beleefde en waarderende manier doet. 
 
Het mag vreemd klinken in deze tijden, maar toch zijn er best veel gezinnen 
in armoede die niet over een zichtrekening bij de bank beschikken. Met een 
overschrijvingsformulier zijn deze mensen dus niet veel. Ook verkiezen heel wat 
mensen in armoede om contant te betalen, op het tijdstip dat hen het beste 
uitkomt en binnen de afgesproken termijn. 
De school kan vaste dagen en uren voorzien om cash te betalen. 
 
Heel wat schoolfacturen komen samen aan het begin of het einde van het 
schooljaar. Te veel facturen op korte termijn, voor te grote bedragen, kunnen 
voor gezinnen in armoede echt een probleem zijn. 
In de regel geldt: veel facturen met telkens kleine bedragen worden gemakkelijker 
betaald. Voor sommige ouders is een grotere spreiding beter haalbaar. De 
mogelijkheid om maandelijks te betalen kan de financiële druk aanzienlijk 
verlichten. Té veel is echter ook niet goed: de school kan dan verkeerdelijk de 
indruk wekken zeer duur te zijn. 
 
Facturen die in het begin van de maand worden meegegeven, maken meest 
kans om betaald te worden. Bij het vaststellen van de uiterste betaaldatum kan 
best rekening worden gehouden met de uitbetalingsdata van kinderbijslag en 
vervangingsinkomen. 
 
September kan een dure maand zijn. Als die “schoolrekeningvrij” kan blijven 
neemt dit voor ouders druk weg van de gezinsfinanciën. 
 

CODEREGEL 6 
De school kan de schoolrekening enkel de eerste keer via de leerling 
aanbieden. Aanmaningen tot betaling van niet of onvolledig betaalde 
schoolrekeningen zijn een aangelegenheid tussen de school en de ouders. 
Leerlingen worden daarbuiten gehouden. 
 
Basisonderwijs en secundair onderwijs 
Kinderen en jongeren geven zelf aan dat geldproblemen een rol spelen in hun 
ongemakkelijke gevoel bij de school. Sommige ouders laten hun kinderen thuis 
tijdens een klasuitstap omdat dat te veel kost of omdat ze om financiële redenen 



gepast worden. 
 
De communicatie over facturen en rekeningen gebeurt discreet en zeker als 
bekend is dat er betalingsproblemen zijn. Communiceer dus niet over al dan 
niet betaalde facturen via de schoolagenda van de leerlingen. Geef geen 
herinneringen aan onbetaalde schoolfacturen mee met de leerling. De relatie die 
de leerling heeft met de school moet altijd losstaan van het al dan niet betalen 
van facturen door de ouders. 
 
De realiteit van onbetaalde schoolrekeningen is onvermijdelijk ook bekend bij het 
schoolpersoneel. Train het schoolpersoneel, ook mensen van het secretariaat, 
zodat ze zich kunnen inleven in de situatie van (kans)arme gezinnen. 
Probeer morele oordelen in de lerarenkamer te vermijden zelfs als ze ‘goed 
bedoeld’ zijn. Die dingen kunnen het vertrouwen van ouders in de school 
onherroepelijk beschadigen en er toe leiden dat ouders elk contact met de 
school verbreken. 
 

CODEREGEL 7 
Als de school activiteiten tijdens de schooluren organiseert, stelt ze zich 
tot doel om alle leerlingen te laten deelnemen. De financiële bijdrage voor 
deze activiteiten mag nooit leiden tot uitsluiting. Deze activiteiten worden 
beperkt en hangen samen met de eindtermen en ontwikkelingsdoelen die 
door de school worden nagestreefd. Daarom zoekt de school mogelijkheden 
om de kostprijs voor de ouders te drukken. 
Ook voor schoolactiviteiten en acties allerhande op vrijwillige basis, spant 
de school zich in om uitsluiting omwille van financiële redenen tegen 
te gaan. Wat niet voor alle leerlingen financieel haalbaar is, kan nooit 
voorbereid of verwerkt worden tijdens de lessen. 
 
Basisonderwijs 
De activiteiten die onder maximumfactuur vallen, hebben een goede prijs-
kwaliteitsverhouding zodat alle leerlingen een zo groot mogelijk aanbod aan 
leerkansen krijgen. Daarom zoekt de school mogelijkheden om de prijs van 
uitstappen en dergelijke te drukken. Zo kan er in verhouding een groter aanbod 
worden gerealiseerd. 
 
Sinds 2007 krijgen alle scholen een substantiële verhoging van de 
werkingsmiddelen, die soms oploopt tot 20% extra. Deze extra middelen dienen 
gebruikt te worden om de kosteloosheid van het onderwijs te betalen, maar ook 
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om de gevolgen van de overschrijding van de maximumfactuur te dragen. Het is 
niet de bedoeling van de wetgever om de kosten voor uitstappen te beperken tot 
de wettelijk vastgelegde bijdrage van de ouders voor de maximumfactuur. 
 
Secundair onderwijs 
De financiële bijdrage voor activiteiten die tijdens de reguliere lestijd vallen, 
mag de deelname van geen enkele leerling in de weg staan. De school mag 
er zich niet bij neerleggen dat een groep leerlingen om financiële redenen niet 
deelneemt aan een activiteit. De school engageert zich ook om in een individueel 
gesprek na te gaan waarom leerlingen niet deelnemen. 
 
Voor duurdere activiteiten probeert de school middelen te voorzien om de 
kostprijs te drukken bijvoorbeeld via tussenkomsten uit de werkingsmiddelen of 
een eigen sociaal fonds. 
 

CODEREGEL 8 
Individuele aspecten bij niet betaling of onvolledige betaling van de 
schoolrekening worden met de grootste discretie behandeld. Het is 
onvermijdelijk en zelfs noodzakelijk dat een aantal mensen in de school op 
de hoogte zijn van de problemen in sommige gezinnen. Dit aantal mensen 
wordt beperkt gehouden. Zij hebben een attitude van discretie en respect. 

Basisonderwijs en secundair onderwijs 
Tip: 
Omdat een goed kostenbeleid een continu proces is, is het een goed idee om 
binnen de school met een werkgroep te starten waarin kostenbeheersing aan 
bod komt. Die werkgroep kan permanent het kostenbeleid van de school bekijken 
en bij een jaarlijkse evaluatie, op basis van ervaring, nieuwe maatregelen 
suggereren. 
Een werkgroep heeft uiteraard een visie en een streefdoel nodig. Een eerste 
agendapunt is daarom om binnen de werkgroep kostenbeheersing een visie 
rond schoolkosten en onbetaalde schoolrekeningen te ontwikkelen. Die visie kan 
verspreid worden via het schoolreglement zodat elk personeelslid, elke ouder 
en ook elke leerling op de hoogte is van het beleid dat de school voert rond 
schoolkosten. 
 
Secundair onderwijs 
De school kan beslissen om zichzelf een vrijwillige maximumfactuur op te leggen. 
Met andere woorden: een bedrag vastleggen waar de facturen voor gezinnen niet 



boven mogen komen. Uiteraard kan dat verschillen per graad en studierichting. 
Om dit te kunnen doen, is het noodzakelijk dat de school vooraf al een goed 
zicht heeft op de kosten die gemiddeld aan de ouders worden doorgerekend. 
De echte uitdaging voor de werkgroep is om het bedrag jaarlijks te doen dalen. 
 

CODEREGEL 9 
Scholen streven ernaar om rekening te houden met de kansenpas. Aan de 
ouders met een kansenpas zal uitgelegd worden in welke situaties deze 
kansenpas kan gebruikt worden en welke voordelen er aan verbonden zijn. 
 
Basisonderwijs en secundair onderwijs 
Alle betrokken instanties, de scholen en ook de stadsdiensten, engageren zich 
om het gebruik van de kansenpas zo veel mogelijk te promoten en het gebruik 
ervan te ondersteunen met onder andere het geven van kortingen waar nuttig. 
Meer informatie: Kansenpas Sint-Niklaas 
 

CODEREGEL 10 
De school engageert zich om samen met alle betrokkenen te werken aan 
positieve beeldvorming over (kans-) arme gezinnen. 
 
Basisonderwijs en secundair onderwijs 
De ervaring leert dat het gros van het leraren- en directiekorps zelf opgegroeid 
is in een middenklasgezin. Zonder gedegen kennis van armoede, reageert men 
niet altijd even adequaat. Goedbedoelde signalen worden soms - wederzijds 
- verkeerd geïnterpreteerd. Angst voor school wordt soms geïnterpreteerd als 
desinteresse, andere omgangsvormen en onhandigheid kunnen soms de indruk 
wekken van onbeleefdheid. De school stimuleert vorming over de achtergrond 
van deze leerlingen. Veel misverstanden worden vermeden wanneer het 
schoolpersoneel leert signalen van ouders en kinderen juist te interpreteren. 
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