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Vraag om uitleg van mevrouw Hilde Sabbe aan de heer Sven Gatz, collegelid bevoegd 

voor Onderwijs en Scholenbouw 

 

Onderwerp: De Robin-pas en andere initiatieven om de schoolfactuur te verlichten 

___________________________________________________________________________ 

 

Een pak gezinnen met kinderen in het Nederlandstalig Brussels onderwijs bevinden zich in een 

kwetsbare situatie. Vaak gaat het niet enkel om financiële problemen maar deze spelen wel 

vaak een grote rol. Ouders hebben het geld niet om schoolreizen of schoolmateriaal te betalen, 

zeker in het secundair kan de factuur nog oplopen. Of ze komen niet rond om hun kinderen 

gezond eten of sportkledij mee te geven. Uiteraard zorgt dit voor bijzonder veel stress. Kinderen 

schamen zich of worden in hun ontwikkeling geremd omdat ze niet aan alles kunnen meedoen 

of honger hebben. Ouders die het beste voor hun kinderen willen, kunnen dat niet geven. Ook 

de schoolteams zitten in een bijzonder moeilijke situatie. Enerzijds, hebben ze begrip voor de 

kwetsbare situaties en helpen ze waar ze kunnen, anderzijds, moeten ze een school runnen en 

financieel gezond houden. 

 

Gelukkig investeren verschillende overheden in initiatieven om de schoolfactuur betaalbaar te 

houden. Zo nam de VGC zeer terecht in haar Bestuursakkoord op: “We sensibiliseren en 

begeleiden Brusselse scholen om hun facturen zo laag mogelijk te houden en schulden 

menswaardig te innen. We bepleiten de invoering van een maximumfactuur in het secundair 

onderwijs”. En daar maakte het College ook werk van. Zo is er het project Connect waarbij het 

OCB samenwerkt met vzw I-Mens om de link te leggen tussen het onderwijs en de 

welzijnssector. Ouderbetrokkenheid staat hier centraal. Het project vond oorspronkelijk plaats 

in 5 scholen, al zouden er nieuwe methodieken uitgeprobeerd worden om meer scholen te 

bereiken. De subsidieoproep voor ‘schoolonkosten kwetsbare gezinnen’ kwam hier ook al aan 

bod. Daarmee hebben 159 vestigingsplaatsen een budget gekregen om de factuur te milderen, 

door tussen te komen voor bv. maaltijden, boeken, turnkledij, enzovoort. Het budget van 

750.000 euro was toegekend door de Vlaamse Regering. De oproep liep tot eind vorig jaar 

waarna een evaluatie zou volgen. 

 

De Vlaamse Regering riep dan weer de Robin-pas in het leven waarmee financieel kwetsbare 

gezinnen schoolmateriaal aankopen, ook in samenwerking met bedrijven die kortingen kunnen 

geven. Nu bleek dat het succes tot nu toe beperkt is met 9.000 passen die verdeeld werden en 

1.200 daarvan die effectief gebruikt werden. In regio’s met de meeste uitdagingen bleek het 

bereik verrassend genoeg het meest beperkt, zo ook in Brussel waar slechts 6 scholen bereikt 

werden. 

 

De diversiteit van bovenstaande voorbeelden tonen misschien ook waar soms het schoentje 

knelt. De inspanningen zijn vrij versnipperd. Uit reacties die wij opvangen, blijkt dat het voor 

scholen niet altijd duidelijk is waar ze voor welke subsidie terechtkunnen, sommige oproepen 

ontsnappen ook aan hun aandacht of ze kijken op tegen de administratieve verplichtingen. 

 

Vandaar mijn vragen: 

 Hoe verloopt het project van I-Mens en het OCB, op welke manieren wordt de toegang 

tot het welzijnswerk verbeterd? Heeft u zicht op het bereik (aantal ouders, aantal 

doorverwijzingen…) en werd de aanpak inmiddels verbreed naar andere scholen?  



 Was de oproep voor ‘schoolonkosten kwetsbare oproepen’ eenmalig? Komen er 

middelen voor een nieuwe ronde vanuit Vlaanderen? Heeft u de oproep reeds 

geëvalueerd? Bent u tevreden over het bereik? We vingen signalen op dat er nogal wat 

administratieve verplichtingen waren om op de middelen beroep te doen, met 

bewijsstukken voor elke leerling. Is er hier ruimte voor beterschap?   

 Denkt u dat de vele initiatieven rond armoede op school soms te versnipperd zijn 

waardoor scholen niet alles kunnen volgen? Ziet u hier een rol weggelegd voor de VGC 

om te coördineren, te bundelen? Dat doet ze vandaag al deels door bv. op de VGC-

website te linken naar andere (gewestelijke) subsidies. 

 De verdeling van de Robin-pas komt Vlaanderen toe. Werd de VGC hierbij betrokken, 

hielp ze bv. bij de promotie of ondersteuning bij het gebruik via haar kanalen? 

 Kan u wat meer toelichting geven bij andere VGC-initiatieven om facturen zo laag 

mogelijk te houden en schulden menswaardig te innen? Heeft u reeds overleg gehad met 

Vlaams minister Ben Weyts over een maximumfactuur in het secundair onderwijs? 

 

Hilde Sabbe 

 


