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Gezellig
met de
klas naar
Singapore
S ch  o o l re i z e n

Middelbare scholen bieden tegen
elkaar op met verre ‘f u n re i z e n’
voor leerlingen. Een kostenpost
voor ouders, en wat is eigenlijk het
nut? „Een school zou ouders
duidelijk moeten maken waarom
die dure reis zo belangrijk is voor
de ontwikkeling van hun kind.”

Door Brigit Kooijman

I
ngrid (50) is een alleenstaande moe-
der met twee dochters op het gym-
nasium. Ze heeft een eigen zaak, en
het is, zoals ze zegt, „ploeteren om
het hoofd boven water te houden”.
De vanzelfsprekendheid waarmee

de school van haar kinderen elk jaar bui-
tenlandse reizen organiseert en daar flinke
bijdragen voor vraagt, stoort haar enorm.
Vorige week was de informatieavond van
de Rome-reis die haar oudste binnenkort
gaat maken. „Ik was onaangenaam verrast
toen ik hoorde dat we voor lunches en ver-
snaperingen nog eens zo’n honderd euro
kwijt zijn, bovenop de zevenhonderd euro
die de reis al kost. Mijn jongste gaat dit jaar
op survivalkamp à 250 euro. Ik betaal dit
jaar dus ruim duizend euro aan schoolrei-
zen, vorig jaar ruim achthonderd. Behalve
in de brugklas gaan ze elk jaar naar het bui-
tenland. Ik vind het absurd.”

Tijdens je middelbareschooltijd met de
klas de grens over is al zeker dertig jaar
niets bijzonders meer. Maar steeds meer
scholen organiseren voor bijna elk leerjaar
een buitenlandse reis, en steeds vaker blijft
het niet bij Rome, Parijs of Londen. Be-
stemmingen variëren van IJsland en Noor-
wegen tot Gambia, Kenia en Zuid-Afrika en
van Peru, China en Singapore tot New
York. En dat betekent veelal onverwachte
financiële consequenties voor ouders –
waar scholen wellicht niet altijd bij stil-
st aan.

D  o r p s m  a v o

Ingrid heeft het tot nu toe weten te rooien.
Ze legt elke maand geld opzij. Haar doch-
ters zijn nog altijd meegegaan met alle rei-
zen, ook al is ze er eigenlijk fel op tegen dat
de school de ouders zo op kosten jaagt. En
volgens haar is ze beslist niet de enige. „Ik
heb die schoolreizen weleens aangekaart

bij de mentor, en die zegt dan: leerlingen
hóeven niet mee, er is een thuisblijfpro-
gramma. Maar dat wil je je kind niet aan-
doen. We slikken dit met zijn allen omdat
we niet willen dat onze kinderen een uit-
zondering zijn in de klas.”

Niet alleen ‘c h i qu e ’ scholen in welgestel-
de buurten doen mee met de trend. Zo or-
ganiseert een Brabantse dorpsmavo reizen
naar Gambia. Tot verbijstering van Willem
(56), wiens jongste zoon op die school zit,
zoals eerder diens oudere broer en zus.
„Als ambtenaar verdien ik redelijk, en ook
mijn vrouw heeft een baan. Maar die reis
naar Gambia komt op zo’n duizend euro.
Dat is niet alleen heel veel geld, wij zien
ook niet in waarom kinderen van vijftien zo
nodig naar Gambia moeten.”

Willem en zijn vrouw besloten ‘nee’ te
zeggen. „Het was enerzijds een principe-
kwestie, maar de eerste keer zaten we met
de aankoop van een huis, en intussen staat
de baan van mijn vrouw op de tocht, dus
het was ook echt een te grote hap uit ons
budget . Voor mijn dochter vond ik het
sneu, want zij was wel graag meegegaan
naar Gambia. Aan de andere kant, mijn
jongste zoon had er niet zoveel moeite
mee. Maar leuk is het niet, je zet je kinde-
ren toch een beetje buitenspel.”

Waar komt die wens van scholen van-
daan om alsmaar vaker en verder weg te
gaan? Casper Hulshof, onderwijskundige
aan de Universiteit van Utrecht, deed on-
derzoek naar schoolreizen. Volgens hem is
er sprake van een ratrace. „In hun onder-
linge concurrentieslag pronken scholen
met hun internationale profiel. Verre
schoolreizen horen daarbij. Maar de edu-
catieve verantwoording ontbreekt nogal
eens. Zeker in tijden van crisis zou een
school ouders expliciet duidelijk moeten
maken waarom die dure reis nu precies zo
belangrijk is voor de ontwikkeling van hun
kind.”

Op het Anna van Rijn College in Nieuwe-
gein maakt de tweetalige afdeling van havo
en vwo elk jaar een buitenlandse reis. Ou-
ders betalen daar jaarlijks een verplichte
extra bijdrage voor van 450 euro. De mees-
te reizen worden daarvan bekostigd; soms
wordt nog een bijkomende, vrijwillige trip
georganiseerd, zoals – sinds 2012 – een uit-
wisselingsproject met China. Rector Wilma
van Noort: „Wij willen onze leerlingen op-
leiden tot wereldburger. Internationale uit-
wisselingen voegen daarbij echt wat toe; de
leerlingen logeren bij gastgezinnen en krij-
gen zo een inkijkje in het leven van de kin-
deren daar. En bij de Chinareis bezochten
de leerlingen organisaties en bedrijven
waar je normaal niet komt.”

De kosten voor de ouders lagen boven de
duizend euro, slechts een handjevol leer-
lingen ging mee, vorig jaar en het jaar daar-
voor. Van Noort: „Ik zou graag willen dat
voortaan meer leerlingen mee kunnen,
daarom denken we na over een langlopend
spaarsysteem. Leerlingen hebben bijna al-
lemaal een bijbaantje en geven behoorlijke
bedragen uit aan van alles. Ze kunnen er
dan ook voor kiezen om hun geld aan die
reis te besteden.”

K eu z es m a k en

Ook Roel Schoonveld, rector van het Am-
sterdams Lyceum, benadrukt dat het een
kwestie is van keuzes maken. Afgezien van
de taal- en cultuurreis naar Londen, Flo-
rence of Granada in de vierde en de traditi-
onele Romereis in de vijfde, is er op het
Amsterdams Lyceum in de zesde klas de
mogelijkheid om je aan te melden voor een
uitwisseling binnen of buiten Europa. Bij-
voorbeeld naar Sint-Petersburg, New York,
Venetië of Singapore. Volgens Schoonveld
meldt ongeveer tweederde van de leerlin-
gen zich hiervoor aan.

Krijgt hij weleens signalen van ouders
dat de kosten voor reizen wel erg oplopen?

Een greep uit de schoolreisjes van het Amsterdams Lyceum.Met de klok mee: IJsland,
in Rome, op skivakantie in Oostenrijk , in Sint Petersburg in Rusland, New York en Singapore.
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met zijn allen
omdat w e niet
w illen dat
onze kinderen
een
uit zonder ing
zijn in de klas
Ingrid, moeder van
twee gymnasiasten

„Eigenlijk niet. Wij hebben een fonds voor
ouders in moeilijke financiële omstandig-
heden, maar daar wordt weinig gebruik
van gemaakt. Voor de Romereis hebben
we een spaarregeling vanaf de tweede
klas, ouders weten lang van te voren waar
ze aan toe zijn. Verder proberen wij de
kosten zo laag mogelijk te houden door
hard te onderhandelen met hotels en reis-
bureaus. Ouders betalen nooit meer dan
duizend euro; om die reden is Zuid-Afrika
a f geva l l e n . ”

„Schooldirecteuren hebben vaak geen
flauw idee wat zich afspeelt in gezinnen
waar armoede heerst”, zegt Gaby van den
Biggelaar, directeur van Stichting Leer-
geld, waar ouders om financiële steun
kunnen vragen voor schoolactiviteiten.
„Dat soort problemen doet zich bij ons
niet voor, zeggen ze. Maar als er iets is
waar ouders – en leerlingen – zich voor
schamen, dan is het geldgebrek. Een
spaarregeling is ook niet altijd de oplos-
sing, want in sommige gezinnen valt ge-
woon niets te sparen, of het spaargeld gaat
aan andere dingen op. En het zijn niet al-
leen mensen die langdurig van een laag in-
komen of een uitkering moeten rondko-
men die ons om hulp vragen. De laatste ja-
ren zijn het steeds vaker hoogopgeleiden
die hun baan zijn kwijtgeraakt of als gevolg
van een echtscheiding in financiële pro-
blemen zitten.”

Scholen mogen reizen waarvoor ze ou-
ders een bijdrage vragen, nooit verplicht
stellen, maar de druk om je kind toch mee
te laten gaan is groot. Zelfs het ministerie
van Onderwijs doet hieraan mee. De web-
site leerplicht.net meldt dat schoolreizen
weliswaar niet verplicht zijn, maar: „Re ali-
seert u zich wel dat het voor uw kind ple-
zierig is mee te gaan met het schoolreisje
of het schoolkamp. Voor kinderen zijn dit
vaak de hoogtepunten van het jaar.”

Van den Biggelaar vindt dat scholen he-

lemaal geen ‘vr ijwillige’ reizen zouden
moeten organiseren. „Óf de reis heeft een
belangrijke educatieve functie, en zou dus
in het onderwijsprogramma opgenomen
moeten worden – zonder kosten voor ou-
ders – óf het gaat kennelijk om een ‘fun-
rei s’, en dan is het niet aan de school om
die te organiseren, omdat je daarmee kin-
deren uitsluit. Na zo’n reis hebben leerlin-
gen een ander contact met elkaar en met
de docenten. Wie niet mee is geweest,
heeft het gevoel er niet bij te horen.”

Winterspor t

Een apart soort ‘f u n s c h o o l re i z e n’ zijn win-
tersporttripjes. Volgens Schoonveld van
het Amsterdams Lyceum een buitenkans
voor leerlingen om relatief goedkoop te
wintersporten. Dat een school daarmee
onvermijdelijk leerlingen uitsluit, is vol-
gens hem „een spanningsveld dat in de he-
le maatschappij bestaat”.

Julia Scheffer (20) is de jongste uit een ge-
zin van zes kinderen. Haar middelbare
school in Utrecht organiseerde jaarlijks een
wintersportreis voor leerlingen vanaf de
derde klas. Ze is nooit mee geweest. „Mijn
moeder vond het gewoon te duur. Mijn ou-
dere broers en zussen zijn ook niet gegaan.
In de vierde en de vijfde gingen al mijn vrien-
den wel, dus ik baalde ervan dat ik thuis
moest blijven. Niet dat ik zoveel om winter-
sport geef, maar ik had het gewoon gezellig
gevonden. Het scheelde wel dat het in de va-
kantie was, zodat ik niet op school een apart
programma hoefde te volgen.” Van Julia’s
klasgenoten meldde zich meestal ongeveer
een derde aan. „Het waren altijd de leukere
mensen die meegingen, met de meeste soci-
ale contacten. Van de allochtone leerlingen,
waar onze school voor vijftig procent uit be-
stond, ging nooit iemand mee.”

Op verzoek van Ingrid en Willem is hun ach-
ternaam weggelaten.
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