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Vraag om uitleg van mevrouw Bianca Debaets aan de heer Sven Gatz, collegelid bevoegd 

voor Onderwijs en Scholenbouw 

 

Onderwerp : De armoede in het onderwijs.  
 

Mijnheer het Collegelid, 

 

De Standaard wijdde midden januari nog een artikel aan armoede in  het onderwijs, Le Soir kopte 

vorige week nog dat de precariteit binnen Brussel verergert en dat de ongelijkheid binnen België 

nergens groter is.  

Tegelijkertijd is er de realiteit van de steeds hoger wordende onderwijskosten. In het kader hiervan 

lanceerde Welzijnswerk de campagne ‘Samen tegen onbetaalde schoolfacturen!’. Anders dan de naam 

doet vermoeden gaat het niet enkel over schoolrekeningen, maar ook en  vooral naar alles wat er 

achter die onbetaalde schoolrekeningen schuil gaat. 

Volgens een Pisa-studie stroomt slechts 10 procent van het armste segment Vlaamse jongeren door 

naar het algemeen secundair onderwijs. Voor leerlingen uit gegoede gezinnen ligt dat op 88 procent. 

Daardoor hebben kinderen uit kansarme gezinnen ook vaak het gevoel dat ze niet op de juiste plek 

zitten. Ze passen niet in het systeem, worden gepest of voelen zich misbegrepen door leerkrachten. 

Sensibilisering omtrent het thema armoede is belangrijk om het schoolteam mee te krijgen. Uit 

resultaten van een bevraging blijkt dat 52% van de leerkrachten niet weet wat ze moeten doen als ze 

een armoedesituatie opmerken in de klas en dat 66% van hen nood heeft aan tips en tricks over hoe 

om te gaan met armoede in de klas.  

Daarnaast was er ook een onderzoek van de VUB dat eind vorige maand gepubliceerd werd. Daaruit 

bleek dat leerkrachten doorgaans lagere verwachtingen hebben van leerlingen uit zwakkere milieus. 

Daardoor kiezen die voor minder ambitieuze richtingen. Dat leerkrachten een bepaald vooroordeel 

hebben tegenover sociaaleconomisch zwakkere kinderen, gebeurt onbewust. Bondig samengevat ligt 

de lat hoger aan de onderkant van de maatschappij. 

 

Vandaar dat ik u graag volgende vragen stel: 

- Hebt u een (algemeen) overzicht omtrent de situatie van onbetaalde facturen in de 

Nederlandstalige scholen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest? Hoe wordt deze 

problematiek gemonitord vanuit de VGC?  

- Hebt u signalen opgevangen dat deze problematiek owv de coronacrisis zou verergerd zijn?  

- In welke mate hebben onbetaalde facturen een invloed op het financieel resultaat van 

scholen? Zijn er scholen die door de omvang van onbetaalde facturen in problemen 

geraakten? Hoeveel?  Hoe worden deze opgevolgd en mogelijks begeleid? 

- Welke doelstellingen hebt u ter zake vooropgesteld? In welk tijdskader? 

- Hebt u een overleg gehad met de bevoegde Vlaamse Minister van Armoedebestrijding 

enerzijds en de Vlaamse Minister voor Onderwijs om de kinderarmoede in het onderwijs te 

bekijken en het nodige beleid uit te werken? Hoe wordt er vooral gekeken om de 

schoolfacturen zoveel mogelijk te verlichten? Werkt u mee aan een evaluatie van de 



maximumfactuur? Zal u deze problematiek opnieuw oppikken naar aanleiding van de 

financieel-economische gevolgen van de coronacrisis? 

- Hoe werkt het VGC samen leerkrachten, directies, CLB’s en pedagogische begeleidingsdiensten 

met betrekking tot deze kwestie? Hoe worden deze groepen gesensibiliseerd omtrent deze 

problematiek? Krijgen ze hiervoor tools of vorming om problemen te kunnen detecteren? 

- In hoeverre hebt u overleg gehad met de directies, schoolbesturen en koepels omtrent deze 

problematiek sinds deze nieuwe legislatuur? Welke afspraken of maatregelen kwamen hieruit 

voort? In hoeverre onderzoekt de administratie de mogelijkheid een aankoopcentrale op te 

richten voor schoolboeken en -materiaal om zo de kosten te drukken voor scholen en ouders? 

Wanneer zou deze centrale kunnen starten? 

- Hebt u reeds met de armoede- en ouderverenigingen overlegd en gekeken hoe er 

samengewerkt kan worden sinds de coronacrisis? Kan u dit verder toelichten? Welke middelen 

maakt u vrij voor deze organisaties met betrekking tot de factuurproblematiek voor dit jaar? 

Welke subsidieaanvragen die willen inzetten op dit thema zijn hieromtrent binnengekomen bij 

de VGC? Indien niet, lanceert u hiervoor een projectoproep?  

- Via welke andere pistes worden de betrokken ouders/kinderen begeleid om hun schulden af 

te betalen of te verminderen? 

- In hoeverre ondersteunt de VGC het ‘Samen tegen onbetaalde schoolfacturen!’-project van 

Welzijnszorg? Op welke manier gebeurt dit? Hoeveel geld maakt u vrij voor deze kwestie? Is 

deze problematiek al aan bod gekomen met de koepels en de schoolbesturen? Hoeveel 

Nederlandstalige scholen uit BHG hebben zich hiervoor ingeschreven ?  

 

 

Ik dank u alvast voor uw antwoorden. 

 


