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“Een leerling kan niet 
mee op bosklassen of 
meerdaagse uitstap 

omdat er obstakels zijn. 
Wat kunnen we doen?” 

“De centen thuis zijn 
op, dus kunnen 

enkele leerlingen niet 
mee op sportdag. 

Hoe zoeken we mee 
naar oplossingen?” 

 
 
 

“De week voor een 
meerdaagse uitstap 

krijgen we verschillende 
afmeldingen.” 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit zijn enkele scenario’s waar scholen geregeld mee te maken krijgen. Er bestaat geen 

eenduidig antwoord of oplossing om deze problematiek aan te pakken. Als school kan je 

inzetten op een doordacht Kostenbeleid, Transparante communicatie,  Out of the box 

denken en het verhogen van Leerling- en ouderparticipatie. In deze prikkel over ‘op stap’ 

geven we verschillende tips die kunnen helpen om leerlingen te laten participeren aan 

sportdagen, uitstappen en schoolreizen. Toch zal elk scenario vragen om maatwerk. Kan een 

leerling niet participeren vanwege socio-economische redenen, een andere culturele 

beleving, levensbeschouwelijke redenen of zijn er andere verklaringen? Dit hangt sterk samen 

met de diverse samenstelling van je klassen 

waarin iedereen andere achtergronden en 

identiteiten heeft. En wat doe je als de 

schoolidentiteit en thuisidentiteit botsen? 

 

Inzetten op participatie van alle leerlingen 

is een beleidskeuze. Met het uitgangspunt 

‘iedereen gaat mee op uitstap!’ kan je een 

schoolbreed plan opstellen. Als je dat als 

gemeenschappelijk doel vanuit heel de 

school vooropstelt, kan je starten met het 

invoeren van tools en methodieken. 

Maatwerk blijft echter nodig, wat veel 

energie vraagt vanuit het team. Het 

schoolteam heeft de nodige groeiruimte en 

ondersteuning nodig.1  

 

Voor we ingaan op de concrete tips en 

voorbeelden, kaderen we deze identiteiten en achtergronden met enkele casussen. 

                                                      
1 Stad Turnhout (Inspiratiemap ouderbetrokkenheid) 13 

“Maatwerk betekent dat je elke 
leerling (en de ouders) in de eigen 

context aanspreekt, wat gigantisch 
energieslopend is. Als school 

motiveer je je team om telkens 
opnieuw te proberen en hierop in te 
zetten. We mogen niet glunderend 
doen alsof we erin slagen om elke 
collega hierin gaande te houden.  

 
Leerkrachten moeten op elkaar 
beroep kunnen doen en elkaar 

steunen. Anders hou je het niet vol 
als leerkracht. Daarom zetten we als 

school sterk in op groepsvorming 
tussen leerkrachten.” (Getuigenis 

Heilig Graf in Turnhout) 
 

https://www.klasse.be/328764/als-thuiscultuur-botst-met-schoolcultuur-gevolgen-identiteit/
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 Billie is 16 jaar en volgt Toerisme: een praktijkgerichte 

opleiding waar klasuitstappen en eindejaarsreizen bij horen. 

Billie neemt vaak niet deel aan de uitstappen. De betalingen 

voor de reizen blijven uit.2 

 

Deze casus is gebaseerd op het verhaal van Billie op wrAP.  

 Billie woont samen met zijn moeder in een sociale woning. Zijn moeder had drie jobs 

wat uiteindelijk tot een burn-out leidde. Ze werden afhankelijk van een uitkering.  

 Vanaf de leeftijd van 13 jaar is Billie beginnen werken in het weekend. Op deze 

manier kon hij zelf zijn schoolboeken en schoolgeld betalen.  

 Klasuitstappen kon hij vaak niet betalen omdat hij weinig reserves had. 

 In het vijfde en zesde middelbaar moest Billie bijna 2000 euro op tafel leggen voor de 

schoolreizen naar Frankrijk en Kroatië. De reizen waren verplicht.  

 Ten einde raad ging Billie in gesprek met een leerlingenbegeleider. De school heeft 

toen voorgesteld om de helft te betalen. De rest kon Billie via gespreide betalingen 

zelf afdragen.3 

 

4 

 

De school van Mounira hanteert een laagdrempelig beleid voor sportdagen zodat alle 

leerlingen mee kunnen, ongeacht hun financiële mogelijkheden. Als leerling kan ze dus 

steeds mee op sportdag. Mounira zou ook graag lid worden van een voetbalploeg, maar stuit 

op praktische problemen. De school zoekt mee naar oplossingen. 

 De GOK-coördinator van de school vindt een voetbalploeg in de buurt die bereid is 

om Mounira gratis op te nemen en de kledij van de ploeg gratis aan te bieden. Extra 

voetbalmateriaal, zoals trainingsschoenen, worden verzameld door een vrijwilliger.  

 Helaas moet Mounira dikwijls babysitten op haar broertje en zusje, dus kan ze niet 

altijd naar de training. De school gaat hierover in dialoog met haar moeder. Samen 

vinden ze een oplossing: een ver familielid wordt overtuigd om te babysitten. 

 Mounira is een echt talent. Ze wordt opgemerkt door een voetbalploeg in een hogere 

klasse. De prijs van het lidgeld ligt hoog. De school helpt het gezin met een hulpvraag 

te plaatsen bij de Sociale Dienst van hun gemeente. Uiteindelijk is alles financieel in 

orde gekomen. 

                                                      
2 Upklyak (studenten studeren samen met boeken laptop) 
3 wrAP (Armoede in de klas)  
4 Upklyak (studenten studeren samen met boeken laptop) 

Leerkrachten merken tijdens middagsport dat Mounira 
ontzettend goed kan voetballen. Ze gaat heel graag mee 
op sportdagen. De moeder van Mounira is alleenstaande 
en kan geen sportclub betalen.  

https://wrap.apstudent.be/armoede-in-de-klas/
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Voor gezinnen in kwetsbare situaties kan de kostprijs van een uitstap, sportdag of reis een 

belangrijke factor zijn om kind(eren) niet te laten deelnemen. In het secundair onderwijs 

bestaan er minder regels over kosten dan in het basisonderwijs. Een school mag geen 

inschrijvingsgeld vragen, maar kan wel een bijdrage vragen voor didactisch materiaal, 

activiteiten, diensten en producten. Er is geen maximumfactuur opgelegd vanuit de 

overheid, maar alle kosten moeten beschreven worden in een bijdrageregeling. Hier bestaan 

bepalingen voor. Zo is het sinds 2019 verplicht om te vermelden dat een gespreide betaling 

mogelijk is en moet daarvoor een contactpersoon vermeld worden.  

 

De mediaanstudiekost van een 

schooljaar 1ste graad was 1207.35 euro 

(in 2019). In dit bedrag zijn inbegrepen: 

schooluitrusting, schoolactiviteiten, 

steunactiviteiten, andere kosten en 

vervoerskosten.5 

 

Meerdere scholen kiezen voor een 

zelfopgelegde maximumfactuur. Op die 

manier proberen ze de schoolfactuur 

haalbaar te maken voor alle gezinnen.  

 

KA Emanuel Hiel in Schaarbeek voerde zelf maximumfacturen in voor didactisch materiaal 

(boeken, kopieën, agenda, turnshirt…), voor activiteiten (zwemles, citytrip, expo…) en voor 

meerdaagse uitstappen. Lees er hier meer over. 

 

Centrum Deeltijds 

Onderwijs (CDO) 

Noorderkempen in 

Turnhout werkt met 

een zelfopgelegde 

maximumfactuur.  

 

 

 

 

 

                                                      
5 De Norre, Havermans, Groenez 11 

“Ik lig er soms nachten wakker van, 
van die schoolfacturen.” Dat zegt 

Indra uit Erpe-Mere, werkende 
alleenstaande moeder van drie 

kinderen. “Het zijn natuurlijk niet de 
enige facturen die ik op mijn bord 

krijg, maar het zijn wel de facturen die 
je absoluut niet wil laten liggen. Je 
kinderen gaan toch voor?” (Bron: 
Netwerk tegen armoede (Indra, 
alleenstaande moeder van drie)) 

 
 

“In onze schoolrekening zijn bijna alle materialen, 
zoals computermateriaal, en onkosten voor 

sportactiviteiten en uitstappen inbegrepen. De kosten 
voor openbaar vervoer zitten hier niet in en dat is voor 

leerlingen soms een probleem. Dit zorgt nogal eens 
voor afwezigheden.” 

 
 

https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/ouders/kosten-en-schooltoelagen/wat-kost-naar-school-gaan/schoolkosten-in-het-secundair-onderwijs
https://www.klasse.be/131858/maximumfactuur-in-het-secundair-onderwijs/
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Als school kan je een bewust kostenbeleid voeren met als belangrijke elementen: 

 

 transparantie in kosten 

 tijdige communicatie  

 duidelijke contactpersoon 

 verschillende betalingsmogelijkheden 

 menswaardig innen van schoolfacturen 

 informatie over (externe) ondersteuning 

 

De Middelbare Michaëlschool in 

Turnhout gaat samen met ouders op 

zoek naar oplossingen zodat iedere 

leerling mee op stap kan.  

 

Voor heel wat leerlingen is de 

schoolreis hun enige kans om op 

vakantie te gaan: “[…] armoede gaat 

niet enkel over het gebrek aan centen; 

het gaat vooral over het missen van 

bepaalde kansen.”6 Het cultureel kapitaal van kinderen uit verschillende achtergronden kan 

sterk uiteenlopen. Onderwijs heeft op dit gebied een socialiserende functie.7 

 

Plan een betaalbare reis voor 

iedereen. Doe dit in samenspraak 

met je leerlingen en ouders.8 Cijfers 

van de Koning Boudewijnstichting 

(uit 2018) geven aan dat 19.2% van 

kinderen 0-15 jaar geen vakantie 

hebben om financiële redenen. 9% 

van deze leeftijdsgroep kan niet 

deelnemen aan vrije 

tijdsactiviteiten omwille van 

financiële redenen. 9 Daarom wordt 

aangeraden om meerdaagse reizen 

niet zomaar af te schaffen of zonder dialoog te veranderen.  

 

 

                                                      
6 Krijt vzw (Het inschrijvings- en onthaalbeleid) 20 
7 Geerts, Dierckx, Vandevoort 21 
8 Krijt vzw (Tips voor een kostenvriendelijke school) 15 
9 Guio, Vandenbroucke 20 

“Wij vinden het heel belangrijk dat 
uitstappen kunnen doorgaan met de 
hele klasgroep. Dus we gaan altijd op 
zoek naar een oplossing. Het kan zijn 

dat een kind niet mee kan om 
financiële redenen. Ook als het om 

‘principiële’ redenen niet kan, gaan we 
in gesprek met de ouders en we 

geraken er zo goed als altijd uit.”  
 
 

“We hebben werkgroepen rond al onze 
buitenlandse reizen. Er wordt onder meer 

gekeken naar welke activiteiten wel of niet 
worden georganiseerd (op kostengebied).  
Het doel is om iedereen mee te krijgen op 
buitenlandse reis. Ook de ouderraad buigt 

zich mee over dit topic.” (Getuigenis 
Talentenschool in Turnhout) 
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Tip vanuit T’ANtWOORD: Houd bij de organisatie van activiteiten het doel goed 
voor ogen. Elkaar leren kennen in het begin van het schooljaar of het einde van de 
examens vieren hoeft bijvoorbeeld niet duur te zijn. Denk hierbij aan picknicken, 
spelletjes spelen in het park, een stadswandeling… 

 

Wist je dat: Stad Turnhout een website vol inspiratie biedt voor uitstappen in 
Turnhout? Je vindt er ook leuke activiteiten voor groepen. 

 
Bewust stilstaan bij de organisatie van een sportdag, uitstap of meerdaagse reis kan een 
groot verschil in kosten opleveren. Enkele reflectievragen: 
 

 Kan bespaard worden op vervoerskosten? 
 Zijn er opties voor een gratis uitstap? 
 Wat is de pedagogische meerwaarde van de uitstap of reis? 
 Gebruik je eigen (sport)materiaal of is het gehuurd materiaal? 
 Worden (sport)lessen gegeven door eigen leerkrachten of is begeleiding van 

externen ingehuurd? 
 Wordt gebruik gemaakt van een gratis locatie of is de locatie betalend? 
 Is de lijst van noodzakelijkheden die mee moeten realistisch en nodig? 
 Is er samenwerking mogelijk met een organisatie die noodzakelijkheden, zoals 

slaapzakken, kan voorzien? 
 Mogen kinderen zakgeld meenemen of niet? Is er een maximumbudget voor? 10 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
10 Vzw Krijt (Tips voor een kostenvriendelijke school) 16 & Friedrichsen, Fekkers 13-17 

https://toerismeturnhout.turnhout.be/scholen


7 
 

 

 
 
De bijdrageregeling is een reflectie van het 
kostenbeleid van je school. Ouders lezen hierin 
hoeveel een schooljaar zal kosten. Zeker 
ouders in kwetsbare situaties hebben nood aan 
een transparante bijdrageregeling die tijdig 
wordt doorgegeven. Hoeveel zal het schooljaar 
uiteindelijk kosten? Hoe vaak en wanneer 
worden de schoolfacturen verzonden? Waar 
kunnen ouders terecht bij financiële 
problemen? Heeft de school een 
solidariteitsfonds (en hoe kom je daarvoor in 
aanmerking)?  
 
In de publicatie “De ideale bijdrageregeling” vanuit Krijt vzw lees je meer over het opstellen 
van een transparante bijdrageregeling. 
 

 
Scholen kunnen een spaarplan 
aanbieden voor grote uitgaven, zoals 
meerdaagse reizen en uitstappen. Een 
totaaloverzicht van de uitstappen en 
reizen in alle jaren en richtingen is hierbij 
erg handig.11  
 
Kies je als school voor een spaarplan of 
afbetalingsplan? 
 

 
Campos in Turnhout biedt een spaarplan aan 
ouders voor buitenlandse reizen.  
 
 
 
 
 

 

                                                      
11 Vzw Krijt (De ideale bijdrageregeling) 2-4 

“Aan het einde van het schooljaar, 
wanneer de examens gedaan zijn, 

organiseren scholen allerlei 
uitstappen. Dit kan ervoor zorgen dat 

je nog een serieuze rekening 
voorgeschoteld krijgt. Geef ouders 

aan het begin van het schooljaar door 
welke uitstappen er op de agenda 

staan, hoeveel deze zullen kosten en 
wat ze inhouden.” (Getuigenis 

werkgroep onderwijs T’ANtWOORD) 
 
 

“Voor buitenlandse reizen 
hanteren we een spaarplan. 
Ouders kunnen bijvoorbeeld 
vanaf het derde middelbaar 

sparen voor de skistage in het 
zesde jaar. Dit geeft hen vier 

schooljaren tijd.”  
 
 

“Spaarplannen voorzien voor schoolreizen 
en uitstapjes geeft een fijner gevoel dan 

afbetalingsplannen na de uitstap. Immers: 
de beloning komt nog! En als het allemaal 

niet lukt, sleep je geen afbetaling mee, 
maar haal je het niet... en kan je alsnog 

beslissen om een afbetalingsplan voor het 
overige bedrag te regelen met de school. 

(Getuigenis Heilig Graf in Turnhout) 
 
 

https://drive.google.com/file/d/1MKD1dPEh02t8Vs2TIKG3geS3WC6RCDwy/view
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Vanuit de overheid worden scholen verplicht om een gespreide betaling van de 

schoolfactuur mogelijk te maken doorheen het schooljaar. Deze spreiding helpt ouders met 

een wisselend inkomen om de schoolfactuur behapbaar te maken. Als school kan je kiezen 

om het betalen van facturen nog flexibeler te maken.  

 Geef bijvoorbeeld niet enkel een overschrijving mee, maar geef ook de mogelijkheid 

om met bancontact op school te betalen, een domiciliëring af te sluiten, via POM-app 

af te rekenen, via Payconiq te betalen of met cash op school.  

 Spreid de facturen over verschillende momenten in het schooljaar. Stel dit zelf voor 

aan ouders met een betaalachterstand. 

 Geef ouders de mogelijkheid om op voorhand te sparen voor een grote kost, zoals 

een meerdaagse schoolreis. Maak dit ook mogelijk over de schooljaren heen. 

 

Belangrijk in de communicatie hierrond is dat deze mogelijkheden aan alle ouders 

aangeboden worden, niet enkel aan ouders in kwetsbare situaties. Dit is een kleine, maar 

belangrijk nuance. 

 

Leerlingen worden beter niet betrokken 

bij openstaande schoolfacturen. 

Communiceer rechtstreeks met ouders 

over afbetalingen, doe dit niet via de 

leerling of op het oudercontact. 

 

Geef duidelijk aan welke contactpersoon 

op school dient voor financiële vragen 

van ouders. Zet er een verwelkomende 

foto, contactgegevens en bereikbaarheid 

bij. Een open boodschap, zoals ‘we 

zoeken samen naar een oplossing’, 

verlaagt drempels.12 De Talentenschool 

in Turnhout zet twee 

vertrouwenspersonen financiën in.  

 

 

 

 

 

                                                      
12 Vzw Krijt (De ideale schoolrekening) 4 

“We zetten met onze twee 
vertrouwenspersonen actief in op 

communicatie. We bellen proactief 
met ouders, nemen persoonlijk contact 

over onbetaalde schoolfacturen en 
proberen op verschillende momenten 

bereikbaar te zijn. De contactgegevens 
(met foto) worden meegegeven bij 

inschrijving en met de eerste 
schoolfactuur van het jaar. Bovendien 

is de vertrouwenspersoon een brug 
tussen ouders, school en het 

welzijnsveld.”  
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Stad Turnhout en LOP stellen jaarlijks een handige 
communicatietool ter beschikking aan scholen: de digitale 
brochure schoolkosten. Deze brochure richt zich tot ouders 
en geeft meer informatie over schoolkosten: voor welke 
dingen kan een school geld vragen; waar kunnen ouders 
terecht voor hulp bij het betalen van de schoolfacturen?  
 
De brochure geeft een opsomming van organisaties waar 
ouders terecht kunnen voor hulp, kortingen en toelagen. 
Denk aan tussenkomsten vanuit het ziekenfonds voor 
daguitstappen of bos-, zee- en sneeuwklassen.  
 
Deze brochure kan gebruikt worden door zowel 
basisonderwijs als secundair onderwijs. Scholen kunnen de 
eigen contactgegevens invullen en kiezen zelf de manier van verspreiding. Dit kan 
bijvoorbeeld als bijlage bij de eerste nieuwsbrief, bij de eerste schoolfactuur, als 
praatdocument bij de inschrijving, op de website… Er worden ook vertalingen voorzien van 
deze brochure. 
 

 

Als school kan je ervoor kiezen om een solidariteitsfonds op te richten. Dit sociaal fonds kan 

dienen als een vangnet voor ouders waarbij het financieel niet mogelijk is om de (hele) 

schoolfactuur te betalen. Een solidariteitsfonds opzetten vraagt veel denkwerk van een 

school. Wat is de structuur van het fonds; wie kan hiervan gebruik maken; welke gelden 

komen in het fonds terecht?  

 

 

Transparante 

communicatie over de 

inzet van die gelden is 

belangrijk voor de 

vertrouwensband met 

ouders. Een getuigenis 

vanuit werkgroep 

onderwijs van 

T’ANtWOORD: 

  

 

 

“Sommige scholen zamelen geld in om de kost van de 
schoolreis gedeeltelijk te dekken. Andere scholen 
hebben dan weer een fonds waar gezinnen die de 

uitstappen niet kunnen betalen, op kunnen 
terugvallen. Dat fonds wordt gevuld, maar is vaak 
niet transparant. Wie mag er gebruik van maken? 

Medewerkers van T’ANtWOORD hebben dit al eens 
‘aangevraagd’ voor een aantal ouders en dit is nog 

nooit gelukt.”  
 
 

https://drive.google.com/file/d/1_pI83X84ojVnwDxq8KHiNCngx6wUxcGk/view
https://drive.google.com/file/d/1_pI83X84ojVnwDxq8KHiNCngx6wUxcGk/view
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Het solidariteitsfonds kan ingezet worden voor: 

 alle leerlingen (voor goedkopere sportdagen, korting op meerdaagse uitstappen…)  

 leerlingen in moeilijke thuissituaties (kost van een klasuitstap, kost van een 

meerdaagse uitstap…) 

 voor leerlingen in noodsituaties (busabonnement, aankoop basismateriaal…)13 

 

Ouders willen graag betalen als dat kan. Laat ouders een bijdrage doen die ze kunnen 

betalen in de plaats van alles gratis aan te bieden. 

 

Meer weten over het solidariteitsfonds? Klik dan door naar de brochure vanuit Krijt vzw. 

 

 

De UiTPAS is een spaarkaart die je kunt gebruiken in Turnhout, Beerse, Hoogstraten, Lille, 

Oud-Turnhout, Ravels en Vosselaar. Door deel te nemen aan UiTPAS-activiteiten, kan je 

punten verzamelen die je later kan inruilen voor een korting, een geschenk of een ander 

voordeel.  

Voor mensen die recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming bij het ziekenfonds, is 

UiTPAS Kempen bovenop de spaarkaart ook een kortingskaart. De UiTPAS geeft dan recht 

op een korting van 80% op de normale ticketprijs. Je kan deze UiTPAS gebruiken bij 

activiteiten. Lees er alles over op de website van UiTPAS Kempen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
13 Vzw Krijt (Het solidariteitsfonds) 2-6 

https://drive.google.com/file/d/1wyAW2AE8JC1Fy-_qTrkTVwLI-yiLAAAG/view
https://www.uitpaskempen.be/home?search-form%5b277ba851-f4d1-0772-1156-1f9bdcfa87b0%5d%5bcustom%5d%5b3%5d%5b0%5d=0
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Wist je dat: Er is in Turnhout een vereniging tegen armoede en sociale uitsluiting: 
T’ANtWOORD. De werkgroep Onderwijs buigt zich samen over drempels en 
knelpunten in het onderwijs. Ze gaan graag in gesprek met Turnhoutse scholen.  

Wist je dat: Er in Turnhout een vereniging bestaat die de stem van minderheden 
wil laten horen: vzw AIF+. Samen met verenigingen willen ze werken aan een open 
en diverse samenleving met gelijke kansen voor iedereen.  

Als school kan je sterk inzetten op allerlei activiteiten om leerlingen en ouders in kwetsbare 

situaties te betrekken. Hoewel je daarbij steeds vertrekt vanuit de beste intenties, kan je dit 

als directie en team niet alleen. De stem van de leerlingen en ouders is nodig om samen 

antwoorden te formuleren. Niet alleen bij de organisatie van je uitstap of schoolreis kan je 

leerlingen en ouders betrekken, maar ook bij de uitvoering. Aangezien dit niet altijd 

eenvoudig is, kan je de hulp inroepen van ervaringsdeskundigen, lokale 

armoedeorganisaties en organisaties van etnisch-culturele minderheden.14 

 

 

 

 

 

 

 

 

Door leerlingen en 

ouders actief te 

betrekken bij de 

organisatie en 

uitvoering van de 

uitstap, sportdag of 

schoolreis, wordt de 

drempel voor 

deelname lager. Wil je 

grote veranderingen 

doorvoeren rond de 

meerdaagse reis? Doe 

dit dan in onderling 

overleg.  

 

                                                      
14 Geerts, Dierckx, Vandevoort, 43-44 

“Een school in Aalst organiseert voor elk leerjaar een 
meerdaagse reis, vaak naar het buitenland. […] In de 

komende drie jaren zijn ze van plan om samen te zitten 
met de werkgroep armoede, de verschillende 

vakgroepen, de leerlingen en de ouders om een strategie 
uit te werken. Ze gaan nadenken over bestemmingen, de 

kostprijs, het leerplan en criteria waaraan een 
meerdaagse reis moet voldoen. Een reis zal niet meer 
georganiseerd worden omwille van de traditie. Door 
iedereen te betrekken en goed na te denken over het 

afbouwen van de reizen, probeert de school weerstand 
bij het personeel en de leerlingen te vermijden. (Krijt vzw 

(Tips voor een kostenvriendelijke school) 15) 
 
 

https://www.tantwoord.be/bezoekers/#bezoekersaanbod
https://www.vzwaif.be/
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Gaan leerlingen vaak niet mee op uitstap? Probeer hen te betrekken bij de organisatie en 

bespreek mogelijke drempels. Het heeft heel wat voordelen als jongeren zelf de sportdag of 

uitstap organiseren. Het creëert meer betrokkenheid omdat ze zelf meedenken en meer 

bewustwording van kosten. Het doet hen bovendien nadenken over de leerdoelen van een 

uitstap of reis. Kunnen die leerdoelen ook dichterbij behaald worden? Als religieuze 

verschillen aan de oorzaak liggen van verminderde deelname, dan kan een respectvol 

gesprek hierover helpen. 

 

Samen met je leerlingen en ouders 

kan je tot verrassende resultaten 

komen. Denk maar aan leerlingen zelf 

laten gidsen tijdens een uitstap, een 

sportdag georganiseerd door je 

laatstejaars sportrichting, ouders die 

een inzameling organiseren voor 

slaapzakken, laat leerlingen zelf de 

workshops geven…15 

 

 

Je staat er niet alleen voor. Lukt het 

niet om ouders te overtuigen van de 

meerwaarde van een meerdaagse 

reis? Zijn er onoverkomelijke 

drempels of weet je niet hoe te 

beginnen? Schakel dan hulp in van 

een tussenpersoon. Denk aan een 

moeder/vader wiens kinderen wel 

mee mogen op reis, ouders van een 

schoolkameraad, een leerkracht 

godsdienst, een professionele 

brugfiguur of een lokale pastor, rabbijn of imam.  

                                                      
15 Vzw Krijt (Tips voor een kostenvriendelijke school), 13-18 

“Ik spreek Arabisch en word in de school van mijn 
kinderen betrokken om ouders die de Nederlandse 
taal niet zo machtig zijn, toch de nodige informatie 
te bezorgen. Dit is een nieuw systeem van de school 

waarbij ze ook ouders betrekken om mee een 
ondersteunende rol op te nemen. Ze gebruiken 
tijdens vergaderingen dan ook veel beelden. Dit 

vind ik goed en ik vind het leuk dat ik hierin een rol 
kan opnemen.” (Getuigenis Moh van werkgroep 

onderwijs T’ANtWOORD)  
 
 

“Op onze school schakelen we ouders of leerkrachten in om te vertalen. We hebben 
bijvoorbeeld Roemeens, Berbers en Arabisch in huis. Anderstalige ouders worden 

opgevangen in ons oudercafé. We spreken hen aan in hun eigen taal en proberen zo de 
drempel te verlagen. ” (Getuigenis Talentenschool in Turnhout) 

 
 

“Met onze nieuwe en diverse ouderraad hebben 
we een instroom aan werkende handen en 

denkers. Onze ouderraad wil zich graag actief 
inzetten en is vragende partij om concreet 

betrokken te worden bij activiteiten en reizen. Ze 
denken mee na over communicatie, 

schoolrekeningen, schoolreizen…” (Getuigenis 
Talentenschool in Turnhout) 
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Een laagdrempelig kostenbeleid gaat hand in hand met duidelijke en tijdige communicatie.  
 

 Geef de planning met uitstappen, 
sportdagen en reizen tijdig door aan 
ouders. Geef aan wat de activiteiten 
inhouden en hoeveel ze kosten. 
Gebruik contactmomenten om 
iedereen hieraan te herinneren.  

 Richt je communicatie en acties aan 
alle ouders. Stel een inclusief 
kostenbeleid op waarbij ieder gezin 
gebruik kan maken van spaarplannen, 
spreiding facturen… en niet enkel gezinnen in kwetsbare situaties. 
 

 Plaats je actuele bijdragelijst niet enkel op de website, maar bespreek hem bij de 
inschrijving (voor nieuwe leerlingen) of stuur hem voor de start van het schooljaar 
door naar de ouders.  

 Communiceer duidelijk over facturen, verschillende betaalwijzen en je 
solidariteitsfonds. Dit kan standaard op de schoolfactuur en/of via een begeleidende 
brief bij de eerste factuur van het schooljaar. 

 Bied de Turnhoutse brochure rond schoolkosten aan op verschillende manieren. 
Bijvoorbeeld digitaal op de website, als bijlage bij de factuur, enkele gedrukte 
exemplaren bij het secretariaat (samen met de vertalingen)… 

 Biedt de school een spaarplan aan voor uitstappen en reizen? Communiceer dit tijdig 
aan de ouders. 

 
Campos in Turnhout zet actief in op 
het inschrijfmoment:  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

“Mijn dochter gaat in april naar Parijs, 
maar ik heb in december pas gehoord 
dat deze schoolreis doorgaat. Dat kost 
500 euro voor twee nachten. Terwijl ik 

in november nog oudercontact heb 
gehad en daar is toen niets over 
gezegd.” (Getuigenis werkgroep 

onderwijs van T’ANtWOORD) 
 
 

“Op onze school krijgen de ouders bij 
inschrijving correcte informatie “wat 

kost een jaar studeren aan Campos?”. 
Hierin informeren we ouders over de 

maximumfactuur en over de 
mogelijkheid om gespreid te betalen.” 
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Vaak krijgen leerlingen een informatieboekje mee met praktische informatie over 

meerdaagse uitstappen en schoolreizen. Voor ouders met concrete vragen kan een 

infoavond nuttig zijn.  

 Waarom wordt deze uitstap/ reis georganiseerd?  

 Hoe is het verbonden met het pedagogisch project van de school?  

 Is het eten halal? 

 Hoe zijn de slaapgelegenheden?  

 Welke bezienswaardigheden worden bezocht en waarom? 

Tijdens de infoavond kan je ook financiële informatie geven, bijvoorbeeld over gespreide 

betalingen. Het is een mooi moment om foto’s of filmpjes van vorige uitstappen en reizen te 

tonen.  

 

Is er geen contact met de ouders of komt dit maar moeizaam op gang? In dit geval kan een 

huisbezoek een outreachende stap zijn. Vooral bij gezinnen met migratieachtergrond, maar 

ook bij gezinnen in kwetsbare situaties kan dit een geslaagd initiatief zijn wanneer de ouders 

niet te bereiken zijn voor het oudercontact of via mail, telefoon of brief. Belangrijk hierbij is 

om na te gaan of een huisbezoek gewenst is.  

 

Enkele tips: 

 Neem op voorhand contact op met de ouders (bellen, sms, app) en vraag of je kan 

langskomen; 

 Pols op voorhand of een professionele tolk nodig is; 

 Je hoeft niet meteen binnen te gaan. Ook een stoepbezoek is waardevol en mogelijks 

een eerste stap naar meer vertrouwen; 

 Laat je niet te snel ontmoedigen indien je voor een gesloten deur staat;  

 Praat over niet bedreigende onderwerpen en leer de thuissituatie kennen; 

 Een huisbezoek vraagt voldoende tijd; 

 Outreachend werken is een proces van lange adem.16 

 
Buitenlandse Zaken raadt een schriftelijke reistoestemming aan wanneer minderjarigen op 
uitstap of schoolreis gaan naar het buitenland. De toestemming moet door de gemeente in 
hun woonplaats bekrachtigd worden. De dag van de uitstap of reis moet de leerling zijn/ 
haar kids-ID meenemen. 

                                                      
16 GO! Ouders; KOOGO; VCOV 26 / Professionele Brugfiguren Stad Turnhout / Krijt vzw 
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Toestemming geven kan in Turnhout op volgende manieren: 
1. Ouders maken zelf een documentje op waarbij ze toestemming geven dat hun kind 

onder begeleiding van leerkrachten van de school naar het buitenland mag reizen. De 
handtekening op het document moet door de gemeente voor echt verklaard worden. 
De ouder die toestemming geeft, komt tijdens de openingsuren met zijn/ haar 
identiteitskaart langs bij het onthaal van Stad Turnhout om het document te 
valideren. 

2. Inwoners van Turnhout kunnen online een document aanmaken waarmee ze hun 
ouderlijke instemming uitdrukken.  

3. Inwoners van Turnhout kunnen ook een formulier afdrukken via 
https://www.turnhout.be/ouderlijke-toestemming-minderjarigen-buitenland. De 
ouder die toestemming geeft, vult dit document in en komt tijdens de openingsuren 
met zijn/ haar identiteitskaart langs bij het onthaal van Stad Turnhout om het 
document te valideren.  

 
Wonen ouders niet in Turnhout? Dan kunnen ze contact opnemen met de gemeente waarin 
ze wonen. Mogelijks kunnen ze via hun gemeente een formulier aanvragen. 
 

 
Alle niet-EU studenten die geen verblijfskaart hebben, moeten de toestemming krijgen van 
Dienst Vreemdelingenzaken om België terug binnen te mogen komen (dus leerlingen met 
een F-, A-, B- of C-kaart zijn vrijgesteld).  
 
Concreet is dit dus bedoeld voor: 
- -12-jarigen 
- OF kinderen van asielzoekers die nog in procedure zijn 
- OF niet-begeleide minderjarige asielzoekers die nog in procedure zijn 
 
Dit betekent dat er op voorhand een toestemming moet worden aangevraagd voor 
uitstappen / schoolreizen naar het buitenland. Houd er rekening mee dat een goedkeuring 
een maand op zich kan laten wachten.  
 
De school dient een ‘nominatieve reizigerslijst’ in te vullen die geldig is voor de duur van de 
schooluitstap/schoolreis. Leer er hier meer over. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://turnhout.egovflow.be/request/add/BV-CHTRAV
https://www.turnhout.be/ouderlijke-toestemming-minderjarigen-buitenland
https://www.agii.be/sites/default/files/bestanden/attesten%20en%20formulieren/schoolreizen_nominatieve_reizigerslijst.pdf
https://www.agii.be/thema/vreemdelingenrecht-internationaal-privaatrecht/verblijfsrecht-uitwijzing-reizen/reizen/reizen-als-derdelander#:~:text=je%20wettig%20in%20een%20van,geplande%20verblijf%20of%20de%20doorreis.


16 
 

 

Het organiseren van een sportdag, uitstap of schoolreis is een uitdaging. Zeker als je de 

kosten zo laag mogelijk wil houden zodat alle leerlingen de kans krijgen om te participeren. 

Gelukkig zijn er oplossingen en alternatieven te bedenken. We geven hieronder lokale tips 

en goede praktijken.  

 

Turnhout heeft heel wat te bieden, zowel in de stad als aan het water en in het groen: 
erfgoed, musea, cultuur, fietsroutes, uitgestippelde wandelingen, educatieve koffers, 
speeltuinen en speelpleinen. Je vindt het allemaal terug op de website van Visit Turnhout.  
 

VIBO BuSO in Turnhout zoekt 
geregeld activiteiten in de 
omgeving.  
 
Ook Heilig Graf in Turnhout zoekt 
het in de buurt. 

 
Ben je nog niet zo vertrouwd met de buurt rond je 
school? Breng hem dan samen met de andere 
leraren, ouders én leerlingen in kaart met deze 
poster van Klasse. 
 
Een leuke tip voor een gratis uitstap: ga eens op 
bedrijfsbezoek in Turnhout.  
 

 

Organiseer je een activiteit met de fiets? Communiceer hierover op tijd en voorzie een 
alternatief voor kinderen die moeilijker met de fiets op school geraken. Hebben leerlingen 
geen (goede) fiets of geraken ze niet met hun fiets op school? In Turnhout bestaan 
verschillende organisaties waar ouders terecht kunnen voor een (leen)fiets. 
 

 Fietsbieb: ouders kunnen in deze bijzondere bibliotheek tweedehands kinderfietsen 
lenen voor 20 euro per jaar. Wanneer een grotere fiets of een ander model nodig is, 
kan de fiets ingeruild worden voor een ander exemplaar. (Deze bibliotheek biedt 
fietsen aan kinderen tot ongeveer 12 jaar.) 

 Fietspunten: in Turnhout zijn verschillende fietspunten te vinden. Je kan er fietsen 
huren per dag, halve dag of per week.  

 

“Wij zoeken graag laagdrempelige 
activiteiten in de omgeving. De Liereman, het 

Stadspark, zwemmen of heerlijk naar het 
Turnhouts Vennengebied, dat zijn bij onze 

leerlingen geliefde activiteiten!” 
 
 

“Meer en meer proberen we 
regelmatig, bij uitstappen, in de 

buurt te blijven. Er zijn leenfietsen 
in de school zodat iedereen er dan 
met de fiets heen kan (als iedereen 

kan fietsen…).” 
 
 

https://toerismeturnhout.turnhout.be/
https://www.klasse.be/7793/breng-schoolbuurt-kaart/
https://fietsbieb.be/aanbod/antwerpen/turnhout
https://fietspuntturnhout.be/
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Ouders kunnen steun aanvragen 

bij de dienst Sociale Zaken van 

Stad Turnhout. Een abonnement 

voor een fiets van de Fietsbieb of 

financiële steun voor de aankoop 

van een (tweedehands) fiets zijn 

mogelijk. Wel steeds in overleg na 

het uitvoeren van een sociaal 

financieel onderzoek. 

 

 

Als school kan je ook zelf fietsen voorzien, zoals VIBO BuSO in Turnhout. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sponsoring, subsidies en tussenkomsten kunnen de kostprijs van een sportdag, uitstap of 
schoolreis helpen verlichten. We geven enkele voorbeelden. Voor meer informatie hierover, 
kan je de brochure Subsidies van Krijt vzw raadplegen. 
 

 Canon Cultuur laat je gratis met De Lijn naar een culturele bestemming rijden. 
 Via Erasmus + kunnen buitenlandse stages bekostigd worden. 
 Via de Koning Boudewijnstichting kan een school giften inzamelen voor haar 

solidariteitsfonds.17 
 Zoek gesponsord materiaal door een samenwerking met de lokale kringloopwinkel.18 
 Lokale bedrijven of personen mogen niet- verplichte activiteiten, zoals meerdaagse 

schoolreizen of bosklassen, sponsoren. Dit is wel aan regels gebonden.  
 
 
 

                                                      
17 Vzw Krijt (Subsidies voor scholen) 4-7 
18 Vzw Krijt (Tips voor een kostenvriendelijke school) 13 

“Ook hier is de communicatie belangrijk. In 
de brief niet vragen “heb je geen (goede) 
fiets…”, maar wel “is het moeilijk om met 

de fiets op school te geraken… dan voorzien 
wij een alternatief”. Hierdoor richt je je 

communicatie ook op gezinnen die verder 
weg wonen en dus niet met de fiets op 
school geraken. (Getuigenis werkgroep 

onderwijs T’ANtWOORD)  
 
 

“Onze school heeft schoolfietsen waarvan de 
leerlingen gebruik kunnen maken. De fietsen 
worden ingezet voor uitstappen in de buurt 
en om naar de turnzaal te fietsen. We willen 

ons assortiment fietsen graag nog verder 
uitbreiden.”  

 
 

https://drive.google.com/file/d/18nQpIKwEIlBJtr6ICJlJZbhigjjwujQv/view
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/ouders/wat-mag-en-moet-op-school/afspraken-in-het-schoolreglement/verkoop-en-reclame
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Campos in Turnhout 
zet in op projecten 
rond 
internationalisering.  
 
 

 
Ziekenfondsen betalen meestal een deel 
van de kosten terug van daguitstappen of 
meerdaagse uitstappen, zoals bos-, zee- en 
sneeuwklassen. Ouders kunnen de 
terugbetaling zelf aanvragen. Tip vanuit de 
professionele brugfiguur:  
 
Op de website van Krijt vzw is een voorbeeld bewijs van deelname aan themaklassen/ 
daguitstap te vinden. De drempel voor inleveren ligt lager indien het formulier al gedeeltelijk 
is ingevuld door school.  
 
De dienst Sociale Zaken bekijkt mee of ouders recht hebben op een tegemoetkoming voor 
schoolkosten en/of andere kosten. Dan betalen ze een stukje van de kosten terug. Ouders 
kunnen bij de dienst Sociale Zaken navragen of ze hier recht op hebben. Het Welzijnsonthaal 
is het eerste aanspreekpunt voor zulke vragen. 
 

Ouders hebben te kampen met onzichtbare kosten. Denk maar aan een fietshelm, 

aangepaste kledij voor uitstappen, slaapzakken, tent… Als school kan je dit anticiperen en 

een reservebank aanleggen voor dergelijke materialen.19 VIBO BuSO in Turnhout legde een 

reservebank aan. 

 

 

                                                      
19 Vzw Krijt (Tips voor een kostenvriendelijke school) 15 

“Geef ieder kind automatisch het 
document van het ziekenfonds mee of 

spreek ouders erover aan tijdens 
oudercontacten of aan de schoolpoort.” 

 
 

“We hebben verschillende dossiers ingediend bij EPOS. Daardoor 
heeft de school een ruim budget met Europese subsidies 

ontvangen voor onze projecten Tallinn, Dublin, Londen, Spanje… 
De leerlingen kunnen volledig kosteloos deelnemen. ” 

 
 

“Onze school heeft een reservebank opgebouwd met allerlei benodigdheden. Deze 
worden ingezameld via het personeel. Zo kunnen we onze leerlingen ondersteunen 

met bijvoorbeeld zwemspullen en kleding. We proberen heel bewust om te springen 
met het verdelen van deze materialen. Dat gaat twee kanten op. Langs onze kant 

gaan we steeds in dialoog met ouders over de verdeling. Vinden ze het goed dat we 
helpen? We verwachten anderzijds wel dat deze materialen door het gezin zelf 

gebruikt worden.” 
 
 

https://drive.google.com/file/d/1iWSCY8kXPltQ1caqCRDJqOxPqCAv5Ep3/view
https://drive.google.com/file/d/1iWSCY8kXPltQ1caqCRDJqOxPqCAv5Ep3/view
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Wil je zelf een sportdag organiseren? Dan kan je op verschillende plaatsen aan laag tarief 

materialen ontlenen: 

 Uitleendienst Vormingscentrum Provincie Antwerpen: voor audiovisuele toestellen 

en toebehoren (luidsprekers, DJ sets, silent disco…) 

 Uitleendienst Sport Vlaanderen: gratis uitlenen van sportmaterialen 

 Uitleendienst MOEV: sport- en bewegingspakketten voor 1 of meerdere klassen 

 

Door een creatieve planning kan je kosten besparen. Krijt vzw geeft enkele tips: 

 

 Organiseer een 

uitwisseling met een 

andere school in het 

buitenland. 

 Schrijf leerlingen in 

voor een werkstage in het 

buitenland. 

 Ga op bezoek bij 

een interessant bedrijf in de 

buurt: pedagogisch 

verantwoord en gratis. 

 Plan een uitstap 

samen met andere scholen in je scholengemeenschap, scholengroep of zelfs 

netoverschrijdend. Hierdoor kan je besparen op vervoerskosten. 

 Gebruik de Geïntegreerde 

Werk Periode om een 

uitstap te plannen. 

 Werk samen met LO-

studenten van de 

hogeschool. Kunnen zij een 

sportdag organiseren op 

school? 

 Kan je de sportdag organiseren tijdens een meerdaagse?20 

                                                      
20 Vzw Krijt (Tips voor een kostenvriendelijke school) 14-18 

“Meerdaagse uitstappen zijn voor veel van onze jongeren 
te duur geworden, maar we werken via buitenlandse 

stages aan een gratis leerrijk alternatief voor individuele 
jongeren.” (Getuigenis Centrum Deeltijds Onderwijs 

(CDO) Noorderkempen in Turnhout) 
 

“Uitwisselingsprogramma’s zijn geweldig als ervaring. 
Het is een spel van geven en nemen; een vorm van 

betaling in natura. Het is niet altijd gemakkelijk om te 
regelen. Indien leerlingen van onze school thuis geen 
gast kunnen ontvangen, kunnen collega’s dat aspect 

overnemen of kunnen er twee leerlingen op eenzelfde 
adres logeren. Het blijft hachelijk omdat armoede op 
dat moment zichtbaarder in beeld komt. Belangrijk is 
dan hoe dit ter sprake wordt gebracht in de klassen. 

Gemakkelijk is er eigenlijk helemaal niets, en 
maatwerk vraagt veel inzet van leerkrachten.” 

 (Getuigenis Heilig Graf in Turnhout) 
 

https://www.provincieantwerpen.be/aanbod/doe/provinciaal-vormingscentrum-malle/uitleendienst.html
https://www.sport.vlaanderen/scholen/ondersteuning/logistieke-ondersteuning/uitleendiensten/
https://www.moev.be/aanbod-secundair-onderwijs/bewegings-en-sportaanbod-binnen-de-lesuren/sport-en-bewegingspakketten
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