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Beste lezer,
 
Elk kind heeft talenten. Die talenten zijn belangrijk bij het uitstippelen van de weg naar 
een goed en gelukkig leven.
 
Helaas is het niet voor alle kinderen in Nederland vanzelfsprekend dat hun talenten 
worden gezien of ontdekt. Wie bijvoorbeeld in armoede opgroeit, heeft vaak minder 
kansen en krijgt minder prikkels om nieuwe talenten te ontdekken.
 
Voor deze groep kinderen is goed onderwijs extra belangrijk. Ú kunt in overleg en 
samenwerking met ouders, docenten en hulpverleners uit de buurt een bijdrage  
leveren aan de zoektocht van deze leerlingen.
 
Ik hoop van harte dat deze handreiking u helpt in uw werk. We hebben uw scherpte, 
betrokkenheid en expertise hard nodig om alle leerlingen in ons land gelijke kansen  
te geven zich verder te ontwikkelen.
 
Arie Slob
Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media

Beste lezer,
Scholen kunnen een belangrijke rol vervullen bij het signaleren van armoede  
onder kinderen en gezinnen. Daarom is het waardevol dat scholen hebben  
meegewerkt aan deze handreiking met waardevolle tips hoe armoede te signaleren, 
bespreekbaar te maken én ouders door te verwijzen. 

Daarbij is samenwerking met instanties van gemeenten en fondsen essentieel.  
Neem er kennis van, deel de inzichten met elkaar en gebruik elkaars expertise en 
mogelijkheden om samen armoede onder kinderen tegen te gaan.

Tamara van Ark
Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
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Wanneer spreken we van armoede? 
Volgens de Europese commissie (1989) zijn mensen arm ‘wanneer de 
materiele, culturele en sociale middelen onvoldoende zijn om op een 
manier te leven die als minimaal aanvaardbaar wordt gezien in de samen-
leving waarin men leeft’. Als grens van wat in Nederland financieel mini-
maal aanvaardbaar is, hanteert het Sociaal en Cultureel Planbureau een 
‘niet veel, maar toereikend’ besteedbaar inkomen4. Dit is gebaseerd op de 
door het Nibud berekende minimale uitgaven aan voedsel, kleding, wonen 
en sociale participatie. 

Online verwijzingen
De groene woorden in de tekst verwijzen naar relevante websites, 
emailadressen en films. In de digitale versie van deze handreiking  
(zie links op achterpagina), kunt u daar direct naar doorlinken.

98

Eén op de negen kinderen of jongeren in Nederland groeit op in armoede. Dat zijn 
gemiddeld twee leerlingen per klas. Deze leerlingen groeien thuis en vaak ook in de 
buurt op in een omgeving die minder gunstig en stimulerend is, waardoor zij zich 
minder goed kunnen ontwikkelen1. Het thema leeft op scholen2, omdat leraren zien dat 
leerlingen in armoede ernstig belemmerd worden in hun ontwikkeling en weinig ruimte 
in hun hoofd hebben om tot leren te komen3. 

Onderwijs is de sleutel voor de ontwikkeling van kinderen en jongeren. Hoewel scholen 
armoede niet (alleen) kunnen oplossen, kunnen zij er wel aan bijdragen dat elke leerling 
wordt gezien, kan meedoen en toekomstkansen krijgt in een veilige en stimulerende 
leeromgeving. Bovendien kan de school waar mogelijk ook bijdragen aan een meer 
stabiele en ondersteunende leefwereld thuis en buiten school. Het vormgeven van een 
dergelijke inclusieve school vraagt niet alleen inzet van leraren, maar zeker ook van 
zorgprofessionals, gemeenten en externe organisaties.  

Deze handreiking is geen blauwdruk, maar is bedoeld om scholen in het basis- en 
voortgezet onderwijs een denk- en werkkader te bieden voor het vormgeven van een 
passende en haalbare rol in het omgaan met armoede onder hun leerlingen. In dit 
eerste deel komen het thema armoede in de school, de rollen van de verschillende 
professionals en het agenderen van armoede op school aan bod. In deel twee 
beschrijven we vervolgens op ervaringen van scholen gebaseerde werkwijzen voor het 
omgaan met armoede op school. In de bijlagen bieden we voorbeeldmateriaal bij deze 
werkwijzen. 

 

1.1 Opgroeien in armoede

Welke leerlingen leven in armoede? 
Armoede kan iedereen overkomen. Geldzorgen zijn er niet alleen in gezinnen op of 
onder de armoedegrens, maar ook in gezinnen met een inkomen van 120 tot 130% van 
het sociale minimum. Sommige kinderen en jongeren lopen meer risico op armoede 
dan anderen5. Armoede komt in absolute aantallen het meest voor in autochtone 

Omgaan met armoede op school
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1.2 Taakverdeling in en om de school 
 
Scholen hebben als taak om armoede te signaleren, ouders door te verwijzen naar 
ondersteuning en een veilige en stimulerende leeromgeving voor leerlingen te creëren20. 
De school moet daarbij breed worden opgevat, waarbij naast directie en leraren (en 
soms conciërges en administratief personeel) uitdrukkelijk ook zorgprofessionals in 
en om de school en externe partijen, waaronder de gemeente, een rol hebben. Elke 
functiegroep heeft een eigen taak die uitdrukkelijk gefaciliteerd dient te worden door 
besturen en gemeenten. 

Directie
Het is aan de directie om de kaders te schetsen en de toon te zetten voor de  
manier waarop de school omgaat met armoede. De directie maakt keuzes in essentiële  
kwesties als:
- de toegankelijkheid van de school voor leerlingen en ouders;
- de aandacht voor het signaleren van armoede van intake tot afscheid;
- het beperken van schoolkosten en ouderbijdrage; 
- het realiseren van een stimulerend en verbredend onderwijsaanbod; 
-  de organisatie van de samenwerking tussen onderwijs en zorg binnen de school  

en met externe partners;
-  het betrekken van leerlingen en ouders in armoede bij het vormgeven van 

armoedebeleid; 
- het agenderen van armoede en het faciliteren en professionaliseren van het team.  

gezinnen met in elk geval één werkende ouder. Het gaat dan bijvoorbeeld om mensen 
die weinig uur werken en/of een laag uurloon ontvangen in sectoren als schoonmaak, 
horeca en retail6. Verborgen armoede komt vooral voor bij zzp-ers en zelfstandigen die 
onvoldoende opdrachten hebben. Relatief gezien lopen kinderen van alleenstaande 
ouders7, vluchtelingen, ouders met een migratieachtergrond of met een uitkering8, 
laaggeletterde ouders9 en/of ouders met een licht verstandelijke beperking10 het 
grootste risico op armoede. 

Scholen met veel en scholen met weinig leerlingen in armoede  
Armoede is niet gelijk verdeeld. Op scholen in buurten waar armoede van generatie 
op generatie wordt overgedragen zijn kinderen die in armoede opgroeien geen 
uitzondering en zijn leraren er aan gewend dat dit hun halve klas kan betreffen. 
Maar ook op scholen in rijkere buurten zitten kinderen in de klas die met armoede 
geconfronteerd worden, bijvoorbeeld als gevolg van ziekte, echtscheiding, een 
faillissement of te weinig opdrachten als zzp-er. Op deze scholen zijn leerlingen die 
in armoede leven uitzonderingen, waardoor zij zich anders kunnen voelen dan hun 
klasgenoten. Deze leerlingen lopen tegen andere problemen aan dan kinderen in 
armoede die daarin op school geen uitzondering zijn. Bovendien zijn leraren op deze 
scholen (ten onrechte) minder alert op deze problematiek. Hoewel deze gezinnen in 
situationele armoede vaak over meer vaardigheden, opleiding en relaties beschikken 
dan gezinnen in generationele armoede, wordt de ontwikkeling van deze leerlingen 
bedreigd en hebben zij steun van school nodig11. 

Gevolgen van opgroeien in armoede
Bij kinderen en jongeren in armoede is vaak sprake van instabiele levensomstandig-
heden en spanningen thuis door bijvoorbeeld schulden, echtscheiding, het verlies 
van een baan, slechte woonomstandigheden of dreigende huisuitzetting. De zorgen 
en stress die een instabiele leefomgeving met zich meebrengt12, zet bij kinderen 
de ontwikkeling van hun (executieve) functies (impulsbeheersing, emotieregulatie, 
besluitvorming en werkgeheugen) onder druk13, waardoor zij minder ruimte hebben om 
te kunnen leren. Ook participeren zij minder aan buitenschoolse activiteiten. Leerlingen 
die in armoede opgroeien hebben een groter risico op lagere schoolprestaties, voortijdig 
schoolverlaten, psychosociale problemen, probleemgedrag, slechte gezondheid en op 
de langere termijn op jeugdcriminaliteit en -werkloosheid en armoede op volwassen 
leeftijd14.

Ook bij ouders kan de stress als gevolg van hun lastige situatie leiden tot het niet 
goed functioneren van hun executieve functies, waardoor zij minder goed in staat zijn 
verstandige beslissingen te nemen15. Ouders met stress hebben vaak minder aandacht 
voor hun kind en hanteren een opvoedstijl met weinig geduld en streng straffen16. In 
bijna de helft van de gezinnen waar kindermishandeling plaats vindt, blijkt sprake van 
armoede17. Naast deze weinig steunende en soms onveilige thuissituatie, leven kinderen 
en jongeren in armoede vaker in onveilige buurten, met slechtere rolmodellen en 
minder faciliteiten. Bovendien hebben ouders minder mogelijkheden om hun kinderen 
aan stimulerende buitenschoolse activiteiten deel te laten nemen18. Kortom: opgroeien 
in armoede heeft ingrijpende gevolgen voor de ontwikkeling (fysiek, sociaal, emotioneel 
en cognitief), het welbevinden, de inclusie en het toekomstperspectief van kinderen19.
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in andere gemeenten spreekt men van medewerkers ouderbetrokkenheid of 
projectmedewerkers. In Hoogeveen vervult een ervaringsdeskundige op het gebied van 
armoede de rol van brugfunctionaris, omdat deze wellicht beter in staat is om signalen 
van armoede op te vangen en behoeften aan te voelen bij leerlingen en ouders.
Sommige scholen hebben budget vrijgemaakt voor een kindercoach die tot taak heeft 
om leerlingen buiten de klas extra te ondersteunen bij de regulering van hun emoties en 
verwerking van zaken die thuis of op school niet goed verlopen. Hiermee ontstaat bij de 
leerling weer ruimte om te kunnen leren en wordt de leerkracht (en de klas) ontlast. 

Externe partners
Scholen schakelen regelmatig externe partners in zoals gemeenten, sport-, culturele 
en welzijnsorganisaties. Deze externe partners dragen bij aan het bieden van een 
stimulerende leeromgeving (bijvoorbeeld buitenschools aanbod, financiële of 
leefstijleducatie) en/of ondersteuning van ouders. 

1.3 Focus op armoede 

Armoede op de agenda zetten 
Het is belangrijk dat het team zich goed bewust is van de invloed van armoede op de 
ontwikkelingskansen, het welbevinden en leren van leerlingen. De directie heeft de taak 
om dit thema in het team te agenderen. Schoolbesturen kunnen hierin ondersteunend 
zijn door het thema armoede te agenderen in schoolbezoeken en in gesprekken met 
directies en schooloverstijgende uitwisseling te stimuleren en faciliteren. Besturen die 
een stap verder willen gaan kunnen een beleidsmedewerker op het thema armoede 
aanstellen en scholen helpen met snel toegankelijke noodfondsen. 

Suggesties om bewustwording in het team te bevorderen over wat armoede betekent, 
welke invloed het heeft op kinderen en van wat hun eigen attitude is ten opzichte van 
armoede zijn: 
-  Bespreek aan de hand van deze handreiking wat de school al doet, wat goed gaat, 

wat beter kan en wat daarin een volgende stap kan zijn;
-  Bekijk en bespreek het filmpje ‘Arm kind’;
-  Gebruik de ‘12 brillen’ om naar armoede te kijken of de ‘drie Selma’s’;
-  Breng per bouw in kaart welke verborgen kosten het naar school gaan voor ouders 

met zich meebrengt. Zo krijgt het team een beeld van welke zorgen en stress 
een verjaardag, sportactiviteit of sponsorloop in sommige gezinnen met zich 
meebrengen. Zoek naar praktische oplossingen voor de problemen die leerlingen 
tegen komen;

-  Betrek (tegen een kleine vergoeding) ervaringsdeskundigen in het gesprek met 
het team via Markieza voor Zuid Nederland en Sterk uit armoede voor Noord 
Nederland;

-   Overweeg om het bewustwordingsproces van armoede te laten begeleiden door 
ervaren organisaties, zoals de Vonk, expertisecentrum over armoede en sociale 
uitsluiting of stichting Preventief op Maat, op basis van de toolkit Kinderen in 
Armoede Zien!. Hogeschool Saxion biedt in het oosten van het land een cursus aan. 

Leraren
Het is de taak van leraren om de leerlingen te helpen zich optimaal te ontwikkelen, door 
goed les te geven (waaronder ook financiële educatie) en door het creëren van een 
veilige en stimulerende omgeving in de klas. Daarnaast bouwen klassenleerkrachten 
in het basisonderwijs en mentoren in het voortgezet onderwijs een vertrouwensrelatie 
op met hun leerlingen, van waaruit zij armoede kunnen signaleren en een luisterend 
oor kunnen bieden. Samen met de leerling en goed luisterend naar wat deze leerling in 
de betreffende situatie nodig heeft, kan de leraar oplossingen zoeken voor alledaagse 
problemen die hun armoede op school met zich meebrengt. Het opbouwen van een 
vertrouwensrelatie met ouders hoort ook tot de taak van de leraar. Alleen vanuit 
dit vertrouwen kunnen leraren een warme overdracht naar de zorgprofessional in 
de school verzorgen. Deze overdracht veronderstelt dat de zorg in de school helder 
georganiseerd is én dat leraren hiervan op de hoogte zijn. 

Zorgprofessionals
De daadwerkelijke steun aan ouders wordt geboden door zorgprofessionals in en 
om de school, zoals de intern begeleider of zorgcoördinator en (afhankelijk van de 
gemeente waar de school staat) een schoolmaatschappelijk werker of medewerker van 
het wijkteam. Zorgprofessionals die proactief opereren en een groot netwerk hebben, 
kunnen ouders helpen bij het aanvragen van vergoedingen voor aan school gerelateerde 
kosten en hen steun bieden of doorverwijzen bij problematiek thuis (bijvoorbeeld 
doorverwijzen naar budgetmaatjes, toegang krijgen tot de schuldhulpverlening of de 
voedselbank, voorkomen van huisuitzettingen, het regelen van dringende zaken als  
een bed of koelkast of het hulp zoeken in geval van vechtscheidingen). 
Sommige gemeenten financieren ook brugfunctionarissen21 die een brug vormen 
tussen ouders, school en omgeving. De term ‘brugfunctionarissen’ komt uit Groningen; 
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Verder lezen
 - ABNAMRO (2018). Factsheet armoede in de klas.
 - Drukker, L., van der Honing, N., Kassenberg, A., & Petri, D. (2017). 

Samenwerken met ouders: zo doe je dat! luisteren, denken, doen. Groningen: 
Lectoraat Integraal Jeugdbeleid.

 - Kalthoff, H. (2018). Opgroeien en opvoeden in armoede. Utrecht: 
Nederlands Jeugdinstituut.

 - Kinderombudsman (2017). Alle kinderen kansrijk. Het verbeteren 
van de ontwikkelingskansen van kinderen in armoede. Den Haag: 
Kinderombudsman.

 - Lusse, M. & Kassenberg. A. (red).(2019). Omgaan met armoede op scholen. 
De keten doorbreken. Den Haag: Ministerie van SZW, Ministerie van OCW.

 - Lusse, M. (2019). School en thuis. Succesfactoren voor het verbinden van 
twee leefwerelden. Huizen: uitgeverij Pica. 

 - Schlette, N. & Eidhof, B. (2018). Leergeld doet ertoe. Eindrapportage 
onderzoek naar waardering van de Leergeld aanpak. Den Bosch: Stichting 
Leergeld.

 - Sociaal Economische Raad (2017). Opgroeien zonder armoede. Den Haag: 
SER. 

 - Sociaal en Cultureel Planbureau (2019). Armoede in Kaart 2019. Den Haag: 
Sociaal en Cultureel Planbureau.

 - Tierolf, B., Gilsing, R. & Steketee, M. (2017). Kinderen in Tel, databank 2016. 
 - Van Geuns, R., Desain, L, van der Weijden, R. (2018). Hulp bij armoede 

Bouwstenen voor effectieve hulpverlening bij armoede en schulden. Houten: 
Bohn Stafleu van Loghum.  

Actuele en relevante websites
www.dekinderombudsman.nl/themas/armoede
www.divosa.nl/onderwerpen/armoede-en-sociale-uitsluiting 
www.movisie.nl/armoede-schulden
www.verwey-jonker.nl/themas/armoede

Professionaliseren en faciliteren van het team
Naast bewustwording is ook professionalisering rond het thema armoede (op school of 
schooloverstijgend) van belang en moet ruimte worden gecreëerd om teamleden in de 
gelegenheid te stellen om eventuele nieuwe taken uit te voeren. Suggesties hiervoor zijn:
 - Informeer het team regelmatig over het schoolbeleid rond armoede en de 

taakverdeling daarbij tussen leraren, zorgprofessionals en externe partijen;
 - Verzorg trainingen voor leraren in signaleren, gespreksvoering met leerlingen en 

ouders en warme doorverwijzingen en het bieden van een stimulerende omgeving 
(zie de eerder genoemde organisaties voor begeleiding hierbij); 

 - Stel teamleden in de gelegenheid te oefenen met nieuwe werkwijzen in het omgaan 
met armoede; 

 - Maak aan het begin van elk schooljaar ruimte in de roosters van leraren om 
kennismakingsgesprekken te kunnen voeren; 

 - Maak ruimte voor individuele leraar-leerlinggesprekken;
 - Geef leraren met aanvullende taken in het omgaan met armoede extra taakuren;
 - Bied zorgprofessionals een substantiële aanstelling en neem hen op in het team;
 - School zorgprofessionals bij op het gebied van financiële hulpverlening en het 

kennen van de sociale kaart binnen hun gemeente of regio, desgewenst met 
informatie die armoede-coördinatoren/ambassadeurs van gemeenten of mensen 
van organisaties als Stichting Leergeld Nederland kunnen geven;

 - Train zorgprofessionals in het bieden van ondersteuning die enerzijds leerlingen en 
ouders bij de hand neemt en anderzijds met hen samen zoekt naar oplossingen22.

Wat heeft de school nodig? 
Het aanpakken van kinderarmoede vraagt om een goede samenwerking tussen 
gemeenten, scholen, jeugdgezondheidszorg en partners (van sport-, culturele en 
welzijnsorganisaties) uit dorp of wijk. Het helpt scholen hun rol in het omgaan met 
armoede te vervullen als zij kunnen rekenen op: 

 -  Een goede inbedding van zorgprofessionals   
Op veel scholen werken zorgprofessionals vanuit externe organisaties en 
voor een klein aantal uur. Het helpt scholen als schoolbesturen en gemeenten 
zorgprofessionals (schoolmaatschappelijk werkers, brugfunctionarissen) een 
substantiële aanstelling bieden in de school zelf en deze functies structureel in het 
functiehuis inbedden. Zorgprofessionals zijn dan veel aanwezig op school en maken 
onderdeel uit van het team. Hierdoor zijn zij herkenbaarder en minder bedreigend 
voor ouders en kunnen zij de relatie met ouders opbouwen die nodig is om tot de 
kern van de problematiek (en achter de voordeur) te komen. Ook is het voor leraren 
dan makkelijker om ouders met zorgprofessionals in contact te brengen.  

-  Duurzame relaties 
  Het helpt scholen als zij kunnen bouwen op vaste partners en niet geconfronteerd 

worden met regelmatige wisselingen en als zij de regie kunnen hebben in de 
samenwerking met externen.  

-  Overzicht vanuit gemeenten 
  Regelingen verschillen per gemeente en per inkomenscategorie (van 100 tot 130% 

van het sociaal minimum) en zijn aan verandering onderhevig. Het helpt scholen 
als gemeenten hen voorzien van een actueel en helder overzicht van regelingen en 
fondsen en van een sociale kaart van organisaties die steun bieden aan gezinnen in 
armoede en als deze voorzieningen goed toegankelijk zijn. 
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2. Werkwijzen 
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In dit deel staan werkwijzen (voorzien van concreet voorbeeldmateriaal) die scholen 
naar eigen wens op maat kunnen maken en kunnen gebruiken om gezinnen in armoede 
te ondersteunen. De werkwijzen zijn gebaseerd op een verkenning van goede praktijken 
en pilots op scholen (met inbreng van leerlingen en ouders), expertmeetings, literatuur- 
en internetstudie.

De werkwijzen zijn onderverdeeld in drie categorieën en richten zich op: 
 - Het signaleren en bespreekbaar maken van armoede, zodat alle leerlingen  

worden gezien (zie 2.1); 
 - Het ondersteunen bij armoede, zodat alle leerlingen kunnen meedoen (zie 2.2); 
 - Het stimuleren van leerlingen en ouders, om zo bij te dragen aan toekomstkansen 

voor alle leerlingen en aan het doorbreken van de cirkel van armoede (zie 2.3). 

 Werkwijzen per categorie

Signaleren Ondersteunen Stimuleren

Relatie  
opbouwen

Schoolkosten  
beheersen

Financiële  
educatie

Achtergrond  
kennen

Ouders  
informeren

Leefstijleducatie

Signaleren en  
bespreken

Financiële  
steun

Veerkracht  
vergroten

Warme  
overdracht

Materiële  
steun

Wereld  
vergroten

Ouders  
versterken

bij kinder-
armoede
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Relatie opbouwen 

Door wie  
Leraren

Voor wie  
Leerlingen en ouders 

Wat
Individuele kennismakings- of startgesprekken aan het begin van het schooljaar 
met alle leerlingen en hun ouders. 
 

Waarom
Het doel van kennismakings- of startgesprekken is niet het signaleren van 
armoede, maar het bespreken wat de leerling nodig heeft in zijn/haar ontwikke-
ling en het leren kennen van elkaar. In het gesprek wordt een basis gelegd voor 
een vertrouwensrelatie tussen leraar, leerling en ouders, die voorwaardelijk is om 
armoede beter te kunnen signaleren en bespreekbaar te maken. In het kennis-
makingsgesprek kunnen eventuele (financiële) belemmeringen voor participatie 
aan schoolactiviteiten aan de orde gesteld worden. Kennismakingsgesprekken 
worden gewaardeerd door leraren, leerlingen en ouders. Bijna alle leerlingen en 
ouders (97%) zijn aanwezig bij dergelijke gesprekken23. 
 

Hoe
Ontwikkel met het team een gespreksleidraad voor het kennismakingsgesprek  
(zie voorbeeldmateriaal). Spreek daarbij af hoe je armoede hierin een plek geeft, 
bijvoorbeeld door:
-  Aan alle leerlingen en ouders te vragen of er zorgen zijn die het leren in de weg 

kunnen staan en of er belemmeringen zijn (bijv. gezondheid, moeilijk op reis 
kunnen, angst of spanning, sociaal, financieel) om deel te kunnen nemen aan 
de activiteiten die het net gestarte schooljaar op het programma staan. Wijs bij 
financiële belemmeringen op de contactpersoon in de school en maak praktische 
afspraken om te zorgen dat de leerling met alles mee kan doen; 

-  De flyer vergoeding schoolkosten uit te delen aan élke ouder (zie werkwijze 
Ouders informeren).

Oefen het kennismakingsgesprek, zodat niemand zich ongemakkelijk hoeft te  
voelen bij het bespreekbaar maken van belemmeringen. 

2.1 Signaleren:  
elke leerling wordt gezien
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Voorwaarden
Voer een kennismakingsgesprek:
-  Met elke leerling en diens ouders uit de klas, zodat niemand een uitzondering is;
- Aan het begin van het schooljaar, zodat zorgen geen aanleiding vormen;
-  Elke keer als de klas een nieuwe leerkracht of mentor krijgt, want een relatie is 

persoonsafhankelijk en de omstandigheden in gezinnen kunnen veranderen; 
-  Bij voorkeur bij het gezin thuis. Een goed huisbezoek ervaren ouders en leer-

lingen als werkelijke belangstelling en geeft de leraar een beter beeld van de 
leefwereld van het kind. Voer het gesprek op school als het gezin een huisbezoek 
als controle ervaart. 

‘Ondanks dat sommige punten gevoelig kunnen liggen,  
vond ik de manier waarop specifieke vragen gesteld konden 
worden wel ruimte geven om met ouders in gesprek te gaan.  
Ik heb het gevoel dat de meeste ouders dat op prijs stelden.’ 

Een leerkracht van een IKC in Vlaardingen.

Scholen met weinig leerlingen in armoede
Op elke school is het een goed idee om kennismakingsgesprekken te voeren  
om een samenwerkingsrelatie op te bouwen en belemmeringen vroegtijdig te 
bespreken en op te lossen.

Verantwoording
De specifieke gesprekspunten om armoede te signaleren in het kennismakings-
gesprek bleken bruikbaar op een IKC in Vlaardingen. Dit IKC heeft deze tekst  
meegelezen. 

Voorbeeldmateriaal 
Zie Gespreksleidraad kennismakingsgesprek in het voorbeeldmateriaal op pagina 
xxx.

Achtergrond kennen
Door wie
Leraren

Voor wie
Leerlingen en ouders 

Wat
Een klassenlijst (checklist oudercontact) waarop leraren voor elke leerling afzon-
derlijk bijhouden in hoeverre zij contact hebben met de ouders en op de hoogte 
zijn van de achtergrond van alle leerlingen in de klas. 

Waarom
Als een leraar de achtergrond van leerlingen kent, kan hij/zij hier meer rekening mee 
houden24 en zorgen voor een goede aansluiting tussen de leefwerelden van de leer-
ling thuis en op school25. Dit is van belang voor de motivatie, het zelfvertrouwen, de 
betrokkenheid bij de les en schoolprestaties van de leerling en verkleint de kans op 
psychosociale problemen26. De checklist is een hulpmiddel om de thuisomgeving in 
beeld te brengen en helpt de leraar alerter te zijn op signalen van armoede, maar 
ook op andere zorgen in de omgeving van de leerling, zoals het opvoedklimaat en 
de veiligheid thuis en in de buurt27 en eventuele laaggeletterdheid of verstandelijke 
beperking van ouders (zie ook werkwijze Armoede signaleren). 

Hoe
Bespreek met het team welke onderwerpen jullie in de lijst willen opnemen en 
waarom. Probeer deze lijst voor de herfstvakantie voor alle leerlingen in te vullen. 
Bedenk per kind welke verdieping in het contact of de samenwerking met ouders 
wenselijk is en welke concrete stappen je daarin gaat zetten. Vul de lijst na de 
kerstvakantie nogmaals in en bekijk op basis van de uitkomsten welke extra actie 
eventueel nog wenselijk is. 

Voorwaarden
De checklist is bedoeld om leraren een handvat te bieden bij het zicht krijgen 
op de achtergrond van de leerling en niet om als vragenlijst die systematisch bij 
ouders afgenomen wordt.

‘Het is een standaard werkwijze nu, als kinderen in mijn klas 
komen. Ik start met het uitzoeken van de achtergronden van 
het gezin. Dat deed ik nooit. Ik ben veel bewuster nu.  
Ik gebruik de informatie uit ons administratie systeem meer  
en zie gaandeweg het jaar ook meer.’ 

Een leerkracht van een basisschool in Rotterdam. 
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2.2 Ondersteunen:  
elke leerling doet mee

Schoolkosten beheersen 
Door wie
Directie

Voor wie
Ouders

Wat
Het doordenken van hoe de school de schoolactiviteiten voor alle leerlingen toe-
gankelijk houdt en daarbij om wil gaan met de vrijwillige ouderbijdrage en het 
doorverwijzen naar fondsen. 

Waarom
Het naar school gaan brengt verschillende typen kosten met zich mee:
-  Kosten voor activiteiten en materialen die de school verplicht voorschrijft (bijvoor-

beeld leer- en werkboeken, examentrainingen- en bundels, digitaal lesmateriaal): 
scholen verstrekken deze materialen gratis aan leerlingen en financieren dat uit het 
door de overheid beschikbaar gestelde budget;

-  Kosten voor aanvullend lesmateriaal (atlassen, woordenboeken, rekenmachines, 
schriften, pennen, gereedschap en sportkleding): in het basisonderwijs is dit veelal 
voor rekening van de school. Wel betalen ouders de gymkleren. In het voortgezet 
onderwijs zijn deze kosten voor de ouders. School kan ouders een vrijwillige bij-
drage vragen voor de aanschaf of bruikleen van deze materialen, of ouders zorgen 
zelf voor de aanschaf; 

-  Kosten voor een laptop of tablet: in het basisonderwijs betalen scholen vaak zelf de 
apparaten die zij gebruiken. In het voortgezet onderwijs vragen scholen vaak aan 
ouders om een laptop of tablet aan te schaffen. Scholen moeten echter zelf voor 
laptops of tablets zorgen wanneer zij schoolboeken volledig of grotendeels vervan-
gen door digitaal lesmateriaal. Scholen kunnen via de vrijwillige ouderbijdrage kos-
ten in rekening brengen voor (het gebruik van) een laptop of tablet, maar als een 
ouder kiest hiervoor niet te betalen, dient de school te voorzien in voor de leerling 
bruikbaar lesmateriaal;

-  Kosten voor schoolactiviteiten die niet bij het verplichte lesprogramma horen, 
maar wel onder lestijd plaatsvinden (sinterklaas- en kerstvieringen, schoolreizen en 
excursies). De school kan hiervoor een vrijwillige ouderbijdrage vragen aan ouders; 

-  De meer verborgen kosten voor deelname aan onderwijs (een fiets hebben, fruit 
meenemen, trakteren op je verjaardag, een surprise maken met sinterklaas, een 
gerecht meenemen met kerst, sponsors vinden bij een sponsorloop, deelname 
aan niet gesubsidieerde buitenschoolse activiteiten zoals de schaakclub of muziek-
school). Deze kosten zijn voor de ouders.
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Schoolkosten vormen een bron van stress in gezinnen waar geldzorgen zijn. 
Ouders kunnen scholen vermijden waar een hoge vrijwillige ouderbijdrage 
gevraagd wordt of hun kinderen minder snel aanmelden voor activiteiten waar-
voor een bijdrage gevraagd wordt (bijvoorbeeld tweetalig onderwijs, bijlessen, 
examentrainingen of talentprogramma’s). Leerlingen uit deze gezinnen melden 
zich soms ziek bij klassenactiviteiten die kosten met zich meebrengen (het kerst-
diner, een uitstapje waarbij een fiets nodig is) of vallen uit de toon omdat zij geen 
cadeautje voor een jarige leerkracht hebben. Hierdoor bestaat het risico dat juist 
leerlingen voor wie dit de meeste meerwaarde heeft niet mee kunnen doen aan 
activiteiten die de sociale ruggengraat van de klas vormen en/of hun wereld hel-
pen vergroten. 

Hoe
Scholen kunnen de volgende zaken doen om schoolkosten voor ouders te beper-
ken en uitsluiting van leerlingen te voorkomen: 

Het beheersen van de schoolkosten
Het beheersen van deze schoolkosten bestaat uit drie stappen:
-  Breng de kosten in kaart en ga na of de school hier correct mee om gaat  

(verplichte schoolmaterialen en –activiteiten voor rekening school; de ouderbij-
drage vrijwillig, alle leerlingen doen mee ook als ouders niet betaald hebben,  
verborgen kosten in beeld);

-  Reduceer kosten door pragmatische en creatieve oplossingen te zoeken voor 
schoolreizen en uitstapjes (bijvoorbeeld dicht bij school blijven, weinig over-
nachtingen) en voor verborgen kosten (bijvoorbeeld leenmateriaal van school,  
zie werkwijze Materiële steun);

-  Garandeer dat alle leerlingen ook deel kunnen nemen aan het niet verplichte pro-
gramma en voorkom dat verborgen kosten tot een gevoel van uitsluiting leiden. 

De vrijwillige ouderbijdrage beperken
Het is wenselijk dat elke school zorgt dat alle leerlingen kunnen deelnemen aan 
activiteiten die in klasverband plaatsvinden (of die wel of niet deel uitmaken van 
het verplichte curriculum) en daarbij het principe hanteert ‘we gaan met z’n allen 
of we gaan niet’. Om deze activiteiten te kunnen financieren, kunnen scholen ver-
schillende keuzes maken in het omgaan met de vrijwillige ouderbijdrage (en deze 
met ouders communiceren): 
- Minimaliseer de schoolkosten;
- Bied ouders de gelegenheid om in termijnen te betalen; 
- Benut de regelingen van gemeente en fondsen (zie werkwijze Financiële steun); 
-  Vraag ouders met een hoger inkomen meer te betalen, zodat ouders met een  

lager inkomen minder kunnen betalen (naar rato van inkomen, of een verhoging 
die ouders zelf voorstellen); 

-  In de ouderbijdrage niet actief of schaf deze af (op school en/of op bestuurs-
niveau); 

Ouders wijzen op financiële steun 
Scholen kunnen ouders bovendien wijzen op en toe leiden naar mogelijkheden 
voor kwijtschelding en vergoeding van kosten (schoolreizen en excursies, sport-
clubs, fiets, laptop en dergelijke). Zie de werkwijzen Ouders informeren  
en Financiële steun. 

Voorwaarden
Met name de vrijwillige ouderbijdrage leidt tot veel discussie. Scholen mogen 
ouders die deze bijdrage niet kunnen -of om principiële redenen niet willen- 
betalen hier niet toe verplichten. Maar het kan lastig zijn om extra activiteiten te 
financieren zonder hulp van ouders. Om de toegankelijkheid van het onderwijs te 
waarborgen stellen de PO-Raad (Gedragscode, 2018) en de VO-raad (Code Goed 
Bestuur, 2019) dat scholen verplicht zijn expliciet aan ouders te vermelden dat het 
om een vrijwillige bijdrage gaat. De PO-Raad voegt toe dat schoolbesturen er zorg 
voor moeten dragen dat de hoogte van de ouderbijdrage naar redelijkheid en bil-
lijkheid wordt vastgesteld. 
Bovendien mogen po-scholen leerlingen niet uitsluiten bij extra activiteiten, ook als 
de ouders de bijdrage niet hebben betaald. Hoewel het ook in het vo de voorkeur 
heeft dat alle leerlingen meedoen, zijn vo-scholen niet verplicht leerlingen van niet 
betalende ouders deel te laten nemen. Wel moeten zij een vervangende activiteit 
op school aanbieden.  

NB Op dit moment gelden bovenstaande codes. De vrijwillige ouderbijdrage is echter 
een onderwerp waar politiek over gesproken wordt. Uitgangspunt hierbij is dat scholen, 
ook in het vo, een bijdrage aan ouders mogen vragen voor activiteiten, maar leerlingen 
niet mogen uitsluiten van deelname aan deze activiteiten als hun ouders de bijdrage 
niet betalen. Zodra politiek een besluit is genomen, communiceert het ministerie van 
OCW hierover. 

‘Ik zou graag de vrijwillige ouderbijdrage willen afschaffen. 
Het innen daarvan moet ik zelf doen, want dit zet anders de 
zorgvuldig opgebouwde relatie tussen leerkracht en ouder 
onder druk. Ook zijn we veel tijd kwijt met het regelen van 
kwijtscheldingen en bijdragen uit fondsen. De vrijwillige 
ouderbijdrage kost ons al met al meer dan het oplevert’. 

Een directeur van een basisschool in Delfzijl. 




