
Datum van indiening: 9 maart 2022 

 

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

voor Onderwijs en Scholenbouw 

 

Onderwerp: Robin-pas in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

___________________________________________________________________________ 

 

Mijnheer het collegelid, 

 

Ik bevroeg u reeds over het boekencheck project en de evolutie van de onbetaalde 

schoolfacturen. Inzake de schoolfacturen heeft het College zich vervolgens geëngageerd en 

middelen geïnvesteerd, inzake de boekencheck bleek echter dat het College gedeeltelijk blind 

moet varen gezien slechts 1 school deelnam. 

 

Vorig jaar besloot de Vlaamse Regering zijn schouders te zetten onder de Robin-pas van de 

stichting Robin. De Robin-pas is er om gezinnen van leerlingen die financieel kwetsbaarder te 

zijn oplossingen te bieden voor de aankoop van het benodigde schoolmateriaal: zo behoren 

kortingen, gespreide betalingen en ook oplossingen op maat van het gezin tot de mogelijkheden. 

Naast de Vlaamse Regering hebben op verschillende privé-partners zich achter het project en 

de doelstellingen geschaard. 

 

Deze maand berichtte De Standaard echter over het feit dat het project tot nog toe maar moeilijk 

van de grond komt en het succes vooral uitblijft in gebieden die gekenmerkt worden door een 

hoger percentage kansarmoede. In Brussel zouden er slechts 6 scholen deelnemen voor een 

totaal van 1.477 passen. 

 

Vandaar dat ik u graag volgende vragen stel: 

 

- Bevestigt u de cijfers m.b.t. de deelname van de scholen in het Nederlandstalig 

onderwijs in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aan de Robin-pas? Hoeveel van de uitgereikte 

passen werden reeds gebruikt en voor welk bedrag? Kunt u ook meegeven in welke 

onderwijsvorm deze pas meest uitgereikt werd?  

- Hoe evalueert u de bovenstaande cijfers?  

- Op welke manier is het aanbod van de Robin-pas aanvullend aan de aanpak van de vzw 

Krijt? Welke ondersteuning en begeleiding krijgen scholen vanuit de VGC? Bestudeert u 

mogelijkheden om een betere afstemming te bewerkstelligen?  

- Bestudeert u de mogelijkheden voor sensibiliserende acties om het aanbod van de 

Robin-pas beter bekend te maken? Welke middelen trekt u hiervoor uit? Is de VGC hierover in 

contact met armoede-organisaties? 

- Hoe werkt de VGC mee aan het Vlaamse project om met uitgeverijen, ontwikkelaars en 

onderwijsverstrekkers afspraken te maken over de ontwikkeling en het gebruik van 

handboeken, invulhandboeken en onderwijssoftware en deze in een kwaliteitsalliantie te 

gieten?  

- Ik dank u alvast voor uw antwoorden. 

 

Bianca Debaets 

 

 


