
 

 

 

 



 



Vlaanderen telt almaar meer kansarme leerlingen 

 

In vijf jaar tijd zijn er in het secundair onderwijs vierduizend extra kwetsbare leerlingen 

bijgekomen, terwijl het totale aantal leerlingen ongeveer gelijk bleef. Dat blijkt uit het 

nieuwe onderwijsrapport van De Morgen. Hoewel de economie aantrok, is de 

kansarmoede op de Vlaamse scholen blijven groeien. 

Vijf jaar geleden hadden van de 434.664 leerlingen in Vlaanderen er 166.476 te 

kampen met kansarmoede. In het schooljaar 2015-2016 beantwoordden al 170.399 

van 434.603 leerlingen, of 39 procent, aan de criteria van de Vlaamse overheid. In 

Antwerpen neemt de kansarmoede het meest toe. 

De kansarme jongeren zijn thuisloos, ontvangen een schooltoelage of hebben een 

moeder die lager opgeleid is. De stijging is opmerkelijk, want vijf jaar geleden lag onze 

economie nog in de touwen. Vandaag zien we dus, ondanks het aantrekken ervan, een 

toename van de kansarmoede in het Vlaamse onderwijs. 

"Scholen doen grote inspanningen, maar we slagen er als onderwijs niet altijd in om 

iedereen gelijke kansen te bieden", zegt Lieven Boeve, topman van Katholiek 

Onderwijs Vlaanderen. "En dat heeft met migratie en geboortecijfers te maken, maar 

ook met het armoedebeleid." Raymonda Verdyck, bestuurder van het 

Gemeenschapsonderwijs, meent dat Vlaanderen daarin geen grote vooruitgang boekt. 

 

 

 



Terugvorderen schooltoelage van spijbelaars is 

onrechtvaardig 

 

Het aantal teruggevorderde schooltoelagen wegens afwezigheid op school stijgt 

stelselmatig. Maar volgens Vlaams Ombudsman Bart Weekers mist de maatregel zijn 

doel, en is hij ook onrechtvaardig, omdat hij alleen de laagste inkomens treft. 

Wanneer een leerling twee opeenvolgende schooljaren dertig of meer halve dagen 

afwezig is geweest, kan zijn schooltoelage teruggevorderd worden. Dat 

sanctiemechanisme werd in het leven geroepen om het spijbelen tegen te gaan. Uit 

cijfers blijkt dat Voor het schooljaar 2014-2015 ging het om 1.363 terugvorderingen. 

Voor het schooljaar 2012-2013 ging het nog om 1.005 terugvorderingen en voor het 

schooljaar 2013-2014 om 1.155. 

‘Wij vragen ook al langer om vooral in te zetten op de begeleiding van kinderen, 

jongeren en gezinnen en niet meteen repressief op te treden tegen gezinnen die al 

kwetsbaar zijn. Om spijbelproblemen aan te pakken moeten er meer aandacht en 

middelen gaan naar begeleiding en het opbouwen van vertrouwen'. 

 

 

 

 



'Scholen kunnen ook zelf stappen zetten richting een 

redelijke maximumfactuur' 

 

Een vierdejaar secundair onderwijs, 

richting techniek-wetenschappen. 

Vóór je kind op 1 september goed en 

wel weer in de klas zit, heb je grofweg 

volgende kosten gemaakt. € 223,42 (+ 

€ 3,95 per pakket voor leveringskosten 

aan huis) voor schoolboeken, via een 

externe firma - begin juli besteld en 

online betaald in één keer, want als je in schijven of via overschrijving betaalt, komen 

daar nog extra kosten bij. € 242,50 voor een (voorlopige) schoolrekening die allerhande 

andere kosten omvat (fotokopieën, een voorschot op de Londenreis dat daar 

automatisch al in vervat zit, huur materiaal,...), eind augustus aan de school te betalen. 

Voor deze studierichting heb je ook vooraf wat kledij (labojas bijvoorbeeld) moeten 

aanschaffen, nog eens €100. 

En dan hebben we het nog niet over een trein- of buskaart, sportschoenen voor de les 

L.O., een boekentas... Toegegeven: niet allemaal zaken die je elk jaar moet 

aanschaffen, maar kinderen groeien en tassen verslijten. De bedragen die we hier als 

voorbeeld gebruiken, zijn dan nog niet eens overdreven: vrtnws berichtte gisteren over 

een gemiddelde kost van € 1.251 voor een leerling secundair onderwijs! Wat we ook 

nog niet in rekening hebben gebracht, is de meer indirecte kost die digitalisering met 

zich meebrengt: veel scholen gaan er vanuit dat er thuis een computer met internet en 

printer aanwezig is. Steeds meer scholen starten zelfs met de verplichte aanschaf van 

een laptop of tablet. Ons bereiken voorbeelden van scholen die aan de ouders meer 

dan € 600 durven vragen voor de aanschaf van een laptop. Van verdoken 

inschrijvingsgeld gesproken.  

Het Netwerk tegen Armoede is al jaren pleitbezorger van een maximumfactuur in het 

secundair onderwijs. Een aantal scholen bewijst alvast dat het kan - nu de anderen nog 

overtuigen, en via monitoring de redelijkheid van die maximumbedragen bepalen. 

Want het verhaal over de ongelijkheid en het gebrek aan sociale mobiliteit in ons 

onderwijssysteem is allerminst nieuw - hoog tijd om het aan te pakken. Scholen hoeven 

daarvoor niet te wachten op grootse hervormingen: door als school je kosten in kaart 

te brengen, te plafonneren en daar een oudervriendelijk beleid rond te voeren, zet je 

zelf een stap in de richting van meer gelijke kansen. 

 



Lagereschoolkinderen spijbelen om voor broer of zus te 

zorgen 

 

In vijf jaar tijd is het aantal spijbelaars in het lager onderwijs verdubbeld. Nooit eerder 

waren zoveel kinderen problematisch afwezig. "Het is een erg kwetsbare groep. Die 

kinderen moeten thuisblijven om voor broers of zusjes te zorgen", zegt socioloog Bram 

Spruyt.  

2.957 leerlingen bleven in 2015-2016 weg van de schoolbanken in het basisonderwijs, 

blijkt uit cijfers die Het Laatste Nieuws kon inkijken. Dat is een verdubbeling: in het 

schooljaar 2010-2011 noteerde de overheid nog 1.380 problematische spijbelaars. "Er 

was in 2015-2016 met andere woorden één kind op de 250 problematisch afwezig, in 

2010-2011 was dat nog één op de 500", zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Steve 

Vandenberghe (sp.a), die de cijfers opvroeg bij onderwijsminister Hilde Crevits 

(CD&V).  

Wie zijn die spijbelaars van vijf, zes, zeven jaar? "Het gaat niet om jongeren die geen 

zin hebben om naar school te gaan of een paar dagen school skippen voor een reis", 

zegt professor sociologie Bram Spruyt (VUB), die spijbelen onderzoekt. "Het gaat 

vooral om kinderen die thuis moeten blijven om voor jongere broers of zusjes te 

zorgen. Kinderen die een moeilijke thuissituatie hebben en het financieel niet breed 

hebben. Een zeer kwetsbare groep dus." Hij vermoedt dat een aantal jonge spijbelaars 

een jaar lang niet op de schoolbanken zit en noemt de stijging zorgwekkend.  

 

 

 

 

 

 



“Dicht de digitale kloof in je school” 

Klasfoto’s bestellen of 

oudercontact boeken: steeds meer 

scholen doen het online. Hoe 

voorkom je dat de digitale kloof 

tussen kansrijke en kansarme 

leerlingen (en hun ouders) 

vergroot? “Ga in direct overleg met 

de kansarmen zelf”  

Jongeren moeten op school leren 

werken en omgaan met digitale 

media. Want je kan maar beter, wanneer je de schoolbanken verlaat, genoeg 

‘knoppenkennis’ en mediawijsheid hebben om je in de digitale wereld uit de slag te 

kunnen trekken. Digitalisering binnen het onderwijs kan de digitale kloof – die er 

vandaag nog altijd is – helpen dichten. Jongeren kunnen op school leren werken met 

laptops, tablets … ook als ze die thuis niet hebben. Maar ook de digitale geletterdheid 

van ouders kan een boost krijgen als ze die leeromgeving via de school van hun 

kinderen leren gebruiken. 

Ander gunstig neveneffect: je vergroot de ouderbetrokkenheid van mensen in 

armoede. Zo kunnen ouders de resultaten van hun kinderen makkelijker en beter 

opvolgen. Ook krijgen digitaal zelfredzame (jong)volwassenen betere toegang tot hun 

rechten, die steeds meer digitaal toegankelijk gemaakt worden. Denk daarbij aan de 

digitale loketten, doktersafspraken, aanmelden bij de VDAB, of een studietoelage 

aanvragen. 

Als je alle communicatie via een leerplatform laat verlopen, zonder ouders daarin te 

ondersteunen, vergroot de kloof tussen kansarme ouders en de school alleen maar 

verder. Schoolfoto’s aanbieden via een online winkel waar je bovendien kan kiezen 

tussen tientallen (dure) producten, brengt ouders die het financieel moeilijk hebben in 

een lastig parket ten aanzien van hun kinderen. En dan hebben we het er nog niet over 

of ze kunnen werken met die online betalingsmodule. 

Ook oudercontacten kan je steeds vaker enkel nog digitaal reserveren door een tijdslot 

aan te duiden op Smartschool. Heel efficiënt, als je natuurlijk met Smartschool kan 

werken, over een smartphone beschikt met voldoende data, voldoende toegang tot 

het internet hebt. En daar knelt het schoentje. Het zijn precies de ouders die men ‘nooit 

ziet op oudercontacten’, die dan ook weer afhaken. 

 

 



Toekomstige leerkrachten moeten leren omgaan met 

kinderarmoede en diversiteit 

 

 

Wie leraar wil worden, moet al tijdens de opleiding leren omgaan met kinderarmoede 

en diversiteit. Dat vindt Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V). Daarom 

start ze vandaag, samen met de Koning Boudewijnstichting, met het project "Kleine 

kinderen, grote kansen". 

Met dat project engageren alle lerarenopleidingen in Vlaanderen zich om hun 

toekomstige kleuterleiders en -leidsters te leren hoe ze armoede bij kinderen kunnen 

herkennen. Maar ook startende kleuterleiders of -leidsters zullen in hun eerste jaren 

in de klas worden ondersteund. 

"Het is best wel een hele sprong als je voor de klas staat en zeker als er heel wat 

nationaliteiten van kinderen bij zijn", zegt Crevits. "Daartussen moet je dan nog eens 

de juiste signalen oppikken, bijvoorbeeld kinderen die moe zijn in de klas. Zoiets kan 

namelijk ook gebeuren omdat de kinderen niet gegeten hebben 's morgens. Je moet 

daar vaardig in worden, je moet armoede leren herkennen. Het is de bedoeling dat we 

jonge leerkrachten daar wat extra ondersteuning bieden." 

 

 

 



GO! wil ook maximumfactuur in secundair onderwijs 

 

Een steeds groter deel van de schoolfacturen blijft onbetaald. Heel wat ouders blijken 

het moeilijk te hebben om de schoolrekeningen te betalen. Het 

gemeenschapsonderwijs GO! pleit ervoor om de maximumfactuur uit te breiden naar 

de eerste graad van het secundair onderwijs. 

Alle onderwijsnetten noteren een stijging van het aantal onbetaalde facturen. Zo stond 

de teller van het gemeenschapsonderwijs vorig jaar op meer dan 9,5 miljoen euro aan 

onbetaalde facturen, ongeveer 0,5 miljoen euro meer in een jaar tijd. Sommige 

facturen worden uiteindelijk nog wel betaald, maar een steeds groter deel niet. 

"We stellen vast dat de armoede jammer genoeg toeneemt. Dat heeft natuurlijk ook 

een impact op het kunnen betalen van schoolfacturen", zegt Raymonda Verdyck van 

het GO! (foto links). "We pleiten ervoor om de maximumfactuur die bestaat in het 

basisonderwijs, door te trekken, zeker naar de eerste graad van het secundair." 

Het Netwerk tegen Armoede klaagt aan dat er op wetgevend vlak weinig initiatieven 

zijn genomen om kostenbesparend te werken in het secundair. "De vorige legislatuur 

zou rond kostenbeheersing gewerkt worden. Daar is niets van in huis gekomen. Nu 

horen we plannen over een maximumfactuur in het secundair. Eigenlijk een beetje laat 

want we zijn aan het einde van de legislatuur", zegt Frederic Vanhauwaert in "De 

ochtend" op Radio 1. 

"We juichen het idee wel toe, want het verplicht scholen om na te denken over welke 

kosten aangerekend worden aan ouders, tot hoever dit mag oplopen. Zo kunnen we 

de facturen meer onder controle houden." 



Kinderen geen kind van de rekening maken 

In de media zijn op het einde van vorig schooljaar verhalen verschenen van scholen die 

leerlingen weigerden hun rapport te geven omdat de rekeningen nog niet waren 

betaald. Minister Smet is toen nog moeten tussenbeide komen en heeft de scholen 

verplicht de diploma's of rapporten uit te delen. 

Ook het GO! vindt dat de kinderen geen slachtoffer mogen worden van het feit dat de 

ouders krap bij kas zitten. "Er mag geen stigmatisering zijn, het kan ook niet de 

bedoeling zijn om kinderen uit te sluiten van bepaalde activiteiten. Het is fundamenteel 

en belangrijk dat een kind aan alles kan deelnemen en dat het niet gestigmatiseerd 

wordt omdat het thuis wat moeilijker is." 

Sommige scholen schakelen incassobureaus in om de rekeningen te innen en als dat 

niet helpt, wordt een juridische procedure opgestart. Het Netwerk tegen Armoede 

hoopt deze praktijk snel te kunnen stoppen. "Er zijn goede voorbeelden van scholen 

die samen met het OCMW of een lokaal overlegplatform onderwijs, afspraken maken 

met de ouders over de betaling van de facturen. Kan het OCMW bijspringen? Er zijn 

dus betere voorbeelden dan incassobureaus en gerechtsdeurwaarders inschakelen", 

aldus Frederic Vanhauwaert . 

 

 


