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17u15  Start optocht aan de stadshal

18u45 Optocht komt aan bij de gedenksteen op Sint-Pietersplein

19u  Inleiding - Waarom zijn we hier vandaag samen?
  Dit jaar is onderwijs het thema.

   We focussen ons op 3 groepen van problemen:

    een preventieve aanpak van kosten,  

    open en discrete communicatie en  

    het omgaan met schulden. 

   Mensen met armoede-ervaring getuigen over hun ervaring 
   met onderwijs

   Schooldirecties en leerkrachten geven enkele goede voor  
   beelden die ze vandaag gebruiken om het probleem te proberen  
   oplossen.

   Beweging van Mensen met een Laag Inkomen en Kinderen,  
   De Zuidpoort, Jong Gent In Actie en Sivi  
   geven hun beleidsaanbevelingen 

  Solidariteitskoor Sapukay 

  We lezen samen de tekst op de marmeren gedenksteen 

  We herdenken de slachtoffers
   Eén bloem voor elk slachtoffer van honger, uitsluiting en geweld 
   Eén minuut stilte ter nagedachtenis 

  We zingen samen het Vierde-Wereldlied

19u45	 Nabespreking	bij	koffie

20u30 Einde

proGramma
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Samen voor een doordacht 
koStenbeleid op School
Uit de praktijk is reeds gebleken dat een weldoordacht kostenbeleid  

in het lager en secundair onderwijs zijn vruchten afwerpt.  

Het heeft immers een impact op het gezinsbudget en kan de omstandigheden 

van leerlingen in een kwetsbare positie verbeteren. Het uitgangspunt is telkens 

het welbevinden van de leerling op school. Geef elke leerling gelijke leerkansen. 

Daarbovenop blijkt dat goed en goedkoop onderwijs wel degelijk hand in hand 

gaan. 

 

Om dit mogelijk te maken pleiten we in eerste instantie voor een  

maximumfactuur in het onderwijs. In het lager onderwijs bestaat deze al. In het 

secundair onderwijs is deze eveneens broodnodig. Maar dit blijkt echter niet  

voldoende. De maximumfactuur voorkomt slechts deels dat kosten hoog 

oplopen. Elke school deelt mee in de verantwoordelijkheid om de nadelige  

effecten van armoede weg te werken en een gedragen kostenbeleid uit te 

werken.

 

Een gedragen kostenbeleid bestaat uit 3 topics:  

preventieve aanpak,  

open en discrete communicatie en  

het omgaan met schulden.  

 

Graag geven we per thema een getuigenis en enkele richtlijnen mee die directies 

en bestuurders op weg helpen om stappen te zetten naar een gedragen  

kostenbeleid met als doel alle kinderen op school maximale kansen te geven.  
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PREVENTIEVE AANPAK  
IN KOSTENBELEID
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een oUder GetUiGt:

Het begin van het schooljaar is voor mij 
altijd een serieuze dobber. Het begint al 
eind augustus, dan moeten de boeken op 
school afgehaald worden. Intussen weet ik 
dat ik minstens 200 euro cash moet  
hebben liggen voor het boekenpakket.  

Ouders schuiven die dag allemaal aan 
met een enveloppe vol geld. Als je het niet 
kan betalen heb je geen boeken. Vroeger 
was alles open en bloot. Intussen staat er 
al een paneel rond de tafel van de sec-
retariaatsmedewerker. Maar toch is er 
nog te weinig discretie voor mij. Mij werd 
gevraagd ‘Is het gelukt om het geld bij 
elkaar te krijgen?’. Wat antwoord je dan 
als ouder? Ik heb maar eens vriendelijk 
gelachen. Vanaf dan wist iedereen in de rij 
dat ik het financieel moeilijk had. 

De kost van de boeken ligt hoog. Maar 
ik merk vooral dat ze deze boeken niet 
allemaal gebruiken. Voor een aantal vak-
ken worden er nog veel kopies gemaakt, 
waarvoor wij dan nog eens extra moeten 
betalen. Vorig jaar was er een boek  
waarvan er 4 pagina’s ingevuld werden. 
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Enkele weken geleden was er een infomo-
ment rond de stages. Interessant, maar om 
dit te mogen doen moeten ze een uniform 
kopen van 90 euro, voor een broek en 2 
polo’s. Ook dit zal op de factuur van okto-
ber komen. 

Ik houd me al vast voor de eerste factuur. 
Want in de briefwisseling geven ze aan 
dat de kost van de kopies hoger zal liggen 
dan anders. En dan weet ik nog niet wat 
ze gaat moeten betalen voor haar kook-
lessen. Ik weet niet wat ik mag verwacht-
en, dus hoe kan ik dan met mijn budget 
beginnen spelen? 

Dit jaar maken ze opnieuw een meer-
daagse uitstap, ditmaal naar Londen. Hi-
ervoor moest er samen met de aankoop 
van de boeken al een voorschot betaald 
worden van 50 euro. Ik gun mijn dochter 
dit, maar het kost 175 euro. De kost van 
het middag- en avondeten zit hier nog 
niet in. Dus ik zal haar nog eens 200 Euro 
extra mee moeten geven. De kost van 
de reis wordt gelukkig verspreid over alle 
komende schoolfacturen, maar er staat 
wel niet bij hoe groot dat deze schijven 
per maand zullen zijn. 

Door een preventieve aanpak ikv het kostenbeleid kan je schulden voorkomen 
of vermijden dat ze hoog oplopen. Een structureel verankerd kostenbeleid  
betekent in eerste instantie dat je het hele schoolteam sensibiliseert en samen 
inspanningen levert om (niet)verplichte en noodzakelijke schoolkosten te  
beperken.
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1.1 Beperk en evalueer de verplichte schoolkosten. 
Verplichte uitgaven zijn alle door de school gefactureerde uitgaven die leerlingen 
moeten maken om gewoon het onderwijs te kunnen volgen (bv. boeken,  
uitstappen, schoolzwemmen, materialen, sportkledij, …). 

Evalueer het gebruik van handboeken, invulboeken en kopies
Kunnen handboeken niet beter aangekocht worden door de school en voor 
een kleiner bedrag aan de gezinnen verhuurd worden, in plaats van dat alle 
gezinnen dezelfde boeken moeten aankopen? Kunnen invulboeken niet  
vervangen worden door handboeken of eigen uitgewerkt lesmateriaal? Kan 
het aantal kopies dat aan de ouders wordt doorverrekend niet beperkt 
worden?

Tracht schoolmateriaal te voorzien voor alle leerlingen. 
Sommige richtingen in het secundair onderwijs vereisen de aankoop van duur 
schoolmateriaal. Denk maar aan de koksopleiding, kappersopleiding,  
enzovoort.
Kan de school het schoolmateriaal aankopen zodat de leerlingen er voor een 
beperkte huurprijs gebruik van kunnen maken? Het materiaal kan over  
verschillende klassen heen gebruikt worden en is doorgaans goedloper in  
aankoop (groepsaankoop). Dit is een duurzaam én solidair principe. 

Zorg dat iedereen mee op uitstap of meerdaagse activiteiten kan.
Organiseer goekope uitstappen. Dit kan door bijvoorbeeld in de streek op 
uitstap te gaan.  De eigen stad of gemeente biedt vaak een waaier aan gratis 
activiteiten aan. In samenwerking met het lokaal bestuur kan een museum of 

onZe eiS tot veranderinG:
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natuurprak gratis toegankelijk gemaakt worden. Eventueel kan de ‘uitstap’ naar 
de school gehaald worden. Of kunnen leerlingen op een discrete manier  
gebruik maken van de UITpas aan kansentarief voor buitenschoolse  
activiteiten. Voor een uitstap in eigen streek kan je ook meer gebruik maken 
van het openbaar vervoer of van de fiets. Houd daarbij in het achterhoofd dat  
creatieve, buurtgerichte en goedkope uitstappen evengoed een pedagogische 
meerwaarde en positief gevoel geven.

1.2 Besteed aandacht aan de niet zichtbare,  
noodzakelijke schoolkosten
Schoolactiviteiten hebben ook steeds niet zichtbare, maar noodzakelijke kosten 
wat dikwijls binnen een middenklasse kader als vanzelfsprekend wordt  
beschouwd. Niet zichtbare kosten zijn bijvoorbeeld de trui of schoenen  
tijdens een meerdaagse uitstap, de inkt van de printer thuis, de (turn)kledij en 
het zwemgerief voor de sportlessen, de verf en kleurpotloden voor de tekenles, 
de rekenmachine voor de rekenles en de fiets of het openbaar vervoer voor een 
uitstap. 

Wees voorzichtig met digitale oplossingen.
Niet alle gezinnen in armoede beschikken over een pc, laat staan over toegang 
tot het internet, en te zwijgen over een printer. Door de hoge kostprijs van 
inkt is het printen thuis duur. Het opgeven van digitale opdrachten die men ’s 
anderendaags op papier weer naar school moet meebrengen jaagt de  
niet-zichtbare kosten van gezinnen op of veroorzaakt problemen van  
praktische aard omdat men niet over een printer beschikt. Geef alle leerlingen 
op vaste lesuren (studieuren) de mogelijkheid op pc’s te werken en  
schoolopdrachten uit te printen. 

Beperk de niet zichtbare noodzakelijke kosten en  
voorzie een voorraad

Voorzie een gratis aanbod van het meest voorname schoolmateriaal zoals een 
schrijfpotlood, verf en kleurpotloden. Voorzie een voorraad van al het overige 
materiaal (fietsen, sportkledij, …) op school waar kinderen indien nodig gratis 
gebruik van kunnen maken. Vraag niet oneindig aan leerlingen om projectma-
teriaal mee te brengen, maar wees als leerkracht creatief om met beperte 
middelen een lesopdracht uit te voeren. Recupereer bij het verlaten van de 
school bijvoorbeeld verplichte turnkledij en breng deze weer in het circuit. 
Tenslotte kan je ook samenwerken met een organisatie die een aabod aan 
materiaal voorziet. 
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1.3 Ga verstandig om met niet-verplichte uitgaven 
Niet-verplichte schooluitgaven zijn bijvoorbeeld toezichten, refter, abonnement-
en, inzamelacties, tractaties, … 

Beperk ‘het stoeltjesgeld’
Moet je extra toezicht voorzien tijdens de middagpauze? Beperkt dan het  
stoeltjesgeld voor de leerlingen die tijdens de middagpauze hun boterhammen 
in de refter willen opeten. 

Ga discreet om met inzamelacties
Verplicht leerlingen niet om thuis zaken te verkopen ten voordele van goede 
doelen. Zorg ervoor dat de opbrengst anoniem verwerkt wordt door  
bijvoorbeeld te werken met gesloten omslagen.  
Maak er al zeker geen wedstrijd van. 

Sta stil bij het vieren van feestelijke gebeurtenissen
Werk een visie uit omtrent het vieren van bepaalde gebeurtenissen:  
verjaardagen, sintfeest, … Vermijd hoge kosten en stimuleer een activiteit in 
de klas in plaats van individuele traktaties. 

1.4 Sensibiliseer het schoolteam
Maak interne afspraken met het lerarenteam. Afspraken over hoe de school met 
onkosten voor ouders en leerlingen omgaat, hoe ze de inspraak en de beslissing 
hierover regelt, wat ze wel en niet kan doorrekenen, welk beleid ze voert wat 
betreft bijvoorbeeld boeken en invulboeken, enz…
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OPEN EN DISCRETE 
COMMUNICATIE 



14

Ik ben een mama van drie kinderen. Dit jaar 
zette één van mijn dochters de stap naar het 
middelbaar onderwijs.
We hebben op voorhand verschillende  
scholen bezocht, ze wou iets met dieren doen. 
Uiteindelijk kwamen we uit in de tuinbouw-
school in Melle. De grote school, spannende 
tijden voor haar en voor mij. 
 
De schoolboeken moest ik voor het eerst on-
line kopen. Dit pakket koste me 133.80 Eur. 
Ik kon ze ook tweedehands kopen, maar daar 
moet je goed voor zoeken. Die staan verstopt 
in een hoekje. Voor mij is dit een groot bedrag 
en ik wist dat er nog facturen zouden volgen 
zoals voor het turnuniform, werkschoenen en 
uitstappen. 
 
Tot twee weken geleden had ik geen zicht op 
de totale kost van dit schooljaar.  
Mijn dochter kwam plots thuis met een  
bundel, met helemaal achteraan een halve A4 
met een heel kleine tabel met allemaal cijfers 
in. Het was zeer klein geprint dus ik dacht 
‘dat is iets belangrijks’. Ik heb mijn leesbril 
erbij genomen om dit te ontcijferen. Het is me 
nog altijd niet helemaal duidelijk wat deze 
tabel precies allemaal zegt. 

Er staat alleszins in dat dit schooljaar me 
687.85 Eur. gaat kosten. Het vierde  
middelbaar zou 1193.60 Eur. kosten.  

een oUder GetUiGt:
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Ik houd mijn hart al vast.
Ik bereid me graag voor op deze facturen, 
zodat ik per maand kan proberen iets aan de 
kant te zetten. 
Maar intussen heb ik al gemerkt dat ik in 
onzekerheid ga blijven. De school geeft bij 
elke uitstap een brief mee met de leerlin-
gen. Ik ben blij dat deze brief op papier 
wordt meegegeven en ik moet zeggen dat hij 
duidelijk is. Maar de belangrijkste info ont-
breekt, de prijs. 

Binnenkort gaan ze genieten van de  
spektakelmusical ’40-’45, de voorstelling 
zou 15 euro kosten. Er staat vermeld dat de 
vervoerskosten niet zijn inbegrepen, maar er 
staat niet bij hoeveel we voor het vervoer nog 
extra moeten betalen.

Ook gaan ze in september op sportdag in 
‘the outsider’ in de Vlaamse Ardennen. Dat zijn 
hele leuke uitstappen voor de kinderen. Maar 
ook daar staat er heel duidelijk vermeld welke 
spullen ze voor deze dag allemaal nodig  
hebben. Maar er staat geen prijs vermeld. 

Hetgeen er wel in het vet staat is dat het een 
verplichte uitstap is en dat je enkel gewettigd 
afwezig bent met een doktersattest.  
Ze thuis houden om de kost uit te sparen is 
geen optie.
Ik weet dat ik per schooljaar 4 facturen mag 
verwachten. Dit zal een serieuze dobber 
worden,  maar nog geen idee hoe groot. 

Wettelijk moeten ze op de factuur zetten dat 
ik gespreid mag betalen en bij wie ik dit moet 
aanvragen. Hopelijk gaat dat wel vermeld  
staan. Anders gaat de school toch een  
telefoontje krijgen.

Een structureel verankerd kostenbeleid impliceert evenzeer dat je een communicatie-
beleid ontwikkelt rond de schoolkosten en dat je ouders ondersteunt bij de betaling 
ervan. 
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2.1 Werk met een vast ‘financieel team’ of 
‘zorgteam’ (dat niet de leerkacht is). 

Een financieel team of zorgteam kan bestaan uit de directie, brugfiguren, leerling-
begeleiders, vertrouwenspersonen of zorgleekracht. Hoe dan ook maken leer-
krachten hier geen deel van uit. Zorg dat je met de medewerkers van dit team 
een goed zicht hebt op de situatie van de diverse leerlingen. Ga met dit team op 
een vertrouwelijke en pro-actieve manier om met gezinnen in een kwetsbare 
positie. Want wie zorgzaam omgaat met leerlingen bevordert het welbevinden 
van de kinderen op school. 

Ga op huisbezoek. 
Een huisbezoek zorgt voor betrokkenheid en geeft je inkijk in de  
gezinscontext van het kind. 

2.2 Zorg voor een open, laagdrempelig,  
maar discrete communicatie
Wanneer ouders vertrouwen voelen, zullen zich open stellen. Eens ze zich  
gehoord en gerespecteerd voelen, zullen ze sneller geneigd zijn om hulp te  
vragen en mee te werken. Op die manier kan je problemen en noden sneller 
detecteren en een oplossing op maat aanreiken. 

onZe eiS tot veranderinG:
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Maak een lijst van de te verwachte schoolkosten.
Communiceer zo volledig, duidelijk en transparant mogelijk, en probeer zo 
goed mogelijk de te verwachte kosten in te schatten. Dit is trouwens een 
decretale verplichting. Geef een overzicht van de verplichte, noodzakelijke en 
niet-verplichte uitgaven. Gebruik een heldere taal en vermijd onderwijsjargon. 
Wijs op de opmerkelijke uitgaven en motiveer ze. 

Laat ouders weten welk schoolmateriaal er gratis ter beschik-
king wordt gesteld. 

Geef ouders de mogelijkheid om de facturen gespreid te 
betalen.

Ouders in armoede willen best hun schoolfacturen betalen. Echter wanneer 
het gezin te veel facturen op korte termijn krijgt, of wanneer de bedragen te 
groot zijn ontstaat dikwijls een probleem. Dit is ook het geval met  
schoolfacturen die dikwijls aan het begin of einde van een semester of  
schooljaar vallen. Als facturen verspreid over het schooljaar betaald kunnen 
worden is dit voor gezinnen in armoede meer verteerbaar. Bij voorkeur vanaf 
oktober, want in september worden de gezinnen sowieso met hoge  
(indirecte) schoolkosten geconfronteerd

Zoek samen naar structurele oplossingen 

Vermijd communicatie over kosten, betalingen en inzamelactis 
via de leerlingen, maar ook via de leerkrachten

Communicatie over facturen, zeker bij betalingsproblemen, gebeuren best 
discreet. 
Werk met gesloten omslagen. Dit zorgt voor discretie tav medeleerlingen en 
leerkrachten en gaat stigmatisering tegen. Vermijd in ieder geval communicatie 
over al dan niet betaalde facturen via de leerlingen en hun schoolagenda. Voer 
ook geen communicatie via de leekracht. De relatie van de leerling met de 
school moet los staan van het al dan niet betalen van facturen door de  
ouders. Vermijd ook tactieken om facturen te doen betalen door bijvoorbeeld 
het diploma niet af te geven. Dit is trouwens wettelijk niet toegelaten.
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WAT ALS ER DAN TOCH 
SHULDEN ZIJN? 
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Ik ben mama van 7 kinderen. Toen één 
van mijn dochters in het lager onderwijs 
zat stond er plots een deurwaarder aan de 
deur.
Ik had een goed contact met de zorgjuf.  
Zij kwam regelmatig op huisbezoek en ik 
ging geregeld langs op haar bureau.
Door de vele kosten van ons gezin, kwamen 
we er soms niet toe om de schoolfactuur 
te betalen. We hadden dus nog een open-
staand bedrag. Tijdens de gesprekken met 
de zorgjuf, had ik dit meermaals verteld en 
uitgelegd. 

De dag voor de deurwaarder kwam, is de 
zorgjuf nog bij ons thuis geweest. We  
hadden een fijne babbel. Maar er werd niet 
gesproken over onbetaalde s 
choolfacturen. Nooit is er samen gezocht 
naar een oplossing om deze facturen te 
betalen.  
Ik voelde me verraden, mijn vertrouwen in 
de school was weg. Ik moest mezelf  
kwetsbaar opstellen en vertellen over mijn 
financiële situaties. Ze hadden op zijn minst 
kunnen vertellen wat ze van plan waren.
En dan moest ik beginnen af te betalen. 

Maar het contact met de zorgjuf heb ik 
verbroken. 

een oUder GetUiGt:
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3.1 Vermijd incassobureaus en ga in dialoog

In plaats van te werken met incassobureaus kunnen scholen beter werken met 
een sociale dienst. De inzet van incassobureaus maakt het voor gezinnen met  
financiële problemen alleen maar erger, omdat ze dan ook nog extra  
administratieve boetes of intresten moeten betalen. Bovendien worden de  
ouders ook geconfronteerd met brieven waarin met ‘gerechtelijke procedures’ 
gedreigd wordt. Dit kan de relatie met de school compleet verzieken. 

Gezinnen in armoede laten onbetaalde facturen niet vrijwillig links liggen.  
Uiteraard kan het niet betalen van een factuur te maken hebben met onwil, maar 
vaak gaat het eerder om onmacht. Als er geen geld is, is er geen geld. Ook het 
uitbesteden van bepaalde diensten zoals bijvoorbeeld het verhuren van boeken 
leidt tot een snellere inzet van incassobureaus bij niet betaalde facturen. Ga in 
dialoog over de onbetaalde schoolfacturen en maak afspraken op maat tussen de 
ouders en de school.

onZe eiS tot veranderinG:
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“Op 17 oktober 1994  
zijn burgers van ons land, 

verdedigers van de rechten van de mens 
en de burgerlijke vrijheden op dit plein bijeengekomen. 

Met de levendige herinnering aan de strijd 
voor de menselijke waardigheid hebben zij hulde gebracht 

aan de slachtoffers van honger, uitsluiting en geweld. 
Omdat armoede geen noodlot mag zijn, 

hebben zij zich solidair verklaard 
met allen die waar ook ter wereld 

een gevecht leveren om uiterste armoede te beëindigen. 

Waar mensen gedoemd zijn in armoede te leven 
worden de rechten van de mens geschonden. 

Wij zijn verplicht ons te verenigen 
om die rechten te doen eerbiedigen.” 

Joseph Wresinski

TEKST GEDENKSTEEN 



22

Kom en zing met ons tezamen,  
wij zijn meer en beter waard.  
Wat wij steeds opnieuw herhalen,  
‘t is wat ons hier samen draagt. 

 
Wij zijn geen onderdanen 
en vragen hele dagen 
ons recht. 

Wie ons rechten blijft afwijzen, 
weigert onze waardigheid. 
Ons altijd met de vinger wijzen 
brengt ons tot opstandigheid. 

Wij zijn geen onderdanen 
en vragen hele dagen 
ons recht. 

Wanneer zal de tijd opdagen 
dat wij mensen mogen zijn. 
En niet langer moeten vragen, 
om erkend en vrij te zijn. 

Wij zijn geen onderdanen 
en vragen hele dagen 
ons recht.

VIERDE WERELDLIED 
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DE ORGANISATIES DIE MEEWERKTEN  
AAN DEZE HERDENKING 

Verenigingen waar armen het woord nemen 

Met dank aan: 

Stad Gent 
OCMW Gent 

Solidariteitskoor Sapukay 
Muziekband DNA 
City Sounds Rent 

Café De Kroon Gent 

iedereen die meehielp aan de bekendmaking alle gezinnen,  
medewerkers en partners van  

de Beweging van Mensen met Laag Inkomen en Kinderen (Gent/Oostende),  
De Zuidpoort,  

Jong Gent in Actie en  
Sivi.


