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Aan het college van burgemeester en wethouders van Maastricht 
Postbus 1992, 
6201 BZ  MAASTRICHT 
 
Maastricht, 25 oktober 2021 
 
Betreft: Schriftelijke vragen van PvdA inzake armoede, participatie en ongelijkheid scholen.  
 
Geacht college, 
 
Zoals u weet is sinds augustus de wetgeving over de vrijwillige ouderbijdrage aangescherpt. Alle leerlingen 
moeten mee kunnen doen met activiteiten die de school organiseert, ook als ouders de vrijwillige 
ouderbijdrage niet kunnen of willen betalen. Scholen zijn verplicht om dit te vermelden in de schoolgids en 
het schoolplan. Daarnaast kunnen leerlingen en studenten, of hun ouders, beroep doen op allerlei fondsen 
om een tegemoetkoming te krijgen in de kosten. 
Men zou kunnen denken dat hiermee de problematiek rondom armoede en schulden zijn aangepakt. Niets 
is minder waar. 
 

1. Weet u dat er een school in Maastricht is die eist dat schoolkleding à 35 euro moet worden 
aangeschaft? Zo niet, dan mag een leerling 2 weken geen gymles volgen. Hoe staat u hier 
tegenover? Vindt u dit ook een vorm van stigmatisering die niet zou mogen plaatsvinden? Vindt u 
ook dat dit haaks staat op uw beleid voor een gezondere jeugd? Wat gaat u hiertegen 
ondernemen? 

2. Weet u dat er scholen zijn waar een leerling 7,50 euro moet pinnen voor een kluisje? Maar dat dat 
niet altijd mogelijk is als ouders of de student onder bewind of budgetbeheer staan of weinig 
inkomsten hebben? Dit heeft tot gevolgen dat deze leerlingen altijd met meer spullen moeten 
sjouwen, soms boeken of materiaal vergeten en dan weer onnodig en grievend geconfronteerd 
worden met hun situatie als zij een opmerking krijgen van een leerkracht?  
Wat kunt u concreet betekenen voor deze leerlingen? Kunt u in gesprek gaan met de scholen om 
hier actief een oplossing voor te zoeken? 

3. Dit zijn slechts 2 voorbeelden die wij afgelopen week hebben opgevangen. Weet u van meer 
problemen die leerlingen en studenten in armoede ervaren? Zijn er gesprekken met studenten in 
armoede over de problemen die zij ervaren? 
Heeft u met middelbare scholen, het MBO, HBO en de universiteit gesprekken over hoe dit soort 
relatief kleine problemen adequaat kunnen worden opgelost zonder dat de leerling/student een 
stempel krijgt? 

 
Wij zien uw antwoorden graag tegemoet.  
 
Met vriendelijke groet,  
Namens PvdA 
 



 
Manon Fokke 
Gerbrand van den Eeckhout   
Christel van Gool 
 


