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Stad Oostende wil via De Wegwijzer de diverse drempels verlagen die de 
 toegang tot onderwijs en vrije tijd bemoeilijken. 

Hoge kosten op school? Je bent nieuw in Oostende en zoekt een school voor je 
kind? Je kind wil graag sporten maar het lidgeld is een flinke hap uit je  budget? 
Op zoek naar betaalbare vrijetijdsactiviteiten voor jezelf of je gezin? 

Iedereen voor wie deze vragen bekend in de oren klinken, kan een afspraak 
maken bij De Wegwijzer. We onderzoeken het recht op financiële ondersteu-
ning en kansentarieven, informeren over het aanbod en helpen met inschrijven.
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Contactgegevens

Wij werken enkel op afspraak. 
Je kiest zelf welk moment het best voor jou past.

Online

Surf naar www.oostende.be/afspraak en volg de stappen.

Telefonisch

Bel gratis naar 0800 1 8400 en vraag een afspraak bij De Wegwijzer.

Ter plaatse

Kom naar de stadsbalie in het Stadhuis en vraag een afspraak 
bij De Wegwijzer.

Stadhuis Oostende
Stadhuis (lokettenzaal)
Vindictivelaan 1, 8400 Oostende

telefoon
0800 1 8400

e-mail
dewegwijzer@oostende.be

facebook
dewegwijzeroostende

web
www.oostende.be/dewegwijzer

nieuwe
locatie
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Wat meebrengen?

→ Identiteitskaart
→ Bewijs van het inkomen
Om te kijken of je recht hebt op ons aanbod, doen wij een inkomensonder-
zoek. Breng één van volgende documenten mee:
• aanslagbiljet belastingen (inkomsten 2019, aanslagjaar 2020);
• attest verhoogde tegemoetkoming (ziekenfonds);
• attest leefloon (OCMW);
• attest budgetbegeleiding of budgetbeheer;
• attest schuldbemiddeling of collectieve schuldenregeling;
• attest ambulante begeleiding binnen de integrale jeugdhulp 

(bv. contextbegeleiding, begeleid zelfstandig wonen, dagcentrum).
• attest inkomensgarantie voor ouderen (FOD Pensioen)
• attest inkomensvervangende tegemoetkoming voor personen met een 

handicap (FOD Sociale Zekerheid)
• voor mensen zonder wettig verblijf: attest dringende medische 

 hulpverlening (OCMW), attest materiële opvang (Fedasil, Caritas)

Opgelet: attesten moeten steeds op datum van het huidig jaar staan.



onderwijs
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ONDERWIJSCHEQUES

Periode? 

Wat?

De cheques kan je gebruiken om de schoolreis, een uitstap, de sportdag, 
schoolboeken, werkmateriaal of zwem- en turngerief te betalen.
In het kleuter en lager kan je er ook maaltijden, drankjes en middagtoezicht 
mee betalen. 

Prijs?

Je betaalt 4 euro voor een cheque die 20 euro waard is op school.

Voor wie?

• Je woont in Oostende.
• Je voldoet aan het inkomensonderzoek (zie pagina 8: Wat meebrengen?).
• De leerling gaat in Oostende naar school 

(uitgezonderd leerlingen buitengewoon onderwijs).

i Meer info

www.oostende.be/onderwijscheques

2021 2022

mei jun jul aug sep okt nov dec jan feb mrt apr mei

Onderwijscheques 1.06.2021 – 31.05.2022

€
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STUDIETOELAGEN

Periode?

Wat?

Een studietoelage is een bedrag dat je aanvraagt bij de Vlaamse Overheid 
voor je studies in het hoger onderwijs. Op basis van vier criteria bepaalt de 
overheid of je een studietoelage krijgt: gezinssituatie, inkomen, nationaliteit 
en pedagogische voorwaarden. Wij bieden hulp bij het invullen van je 
aanvraag en bij de verdere opvolging van je dossier.

Wat meebrengen?

• Identiteitskaart.
• Bankrekeningnummer.

Belangrijk! De student zelf moet aanwezig zijn op de afspraak om de nodige 
toestemmingen te geven en de aanvraag op te starten.

Voor wie?

Enkel studenten hoger onderwijs (hogeschool of universiteit) moeten zelf 
een aanvraag indienen voor een studietoelage.

Opgelet!
Leerlingen kleuter-, lager en secundair onderwijs ontvangen de school-
toeslag automatisch via het Groeipakket tussen september en december. 
Denk je recht te hebben op een schooltoeslag, maar hebt je eind december 
nog niets gekregen? Contacteer jouw uitbetaler van het Groeipakket of maak 
een afspraak voor de zitdag ‘Groeipakket’ in Huis van het Kind (E. Cavellstraat 
54–56) via huisvanhetkind@oostende.be of 059 59 20 06.

i Meer info

www.studietoelagen.be | www.oostende.be/studietoelage

2021 2022

mei jun jul aug sep okt nov dec jan feb mrt apr mei

Studietoelagen 
Hoger Onderwijs 01.08.2021 – 01.06.2022
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SCHOOL ZOEKEN

Periode?
2021 2022

mei jun jul aug sep okt nov dec jan feb mrt apr mei

School zoeken doorlopend

Wat?

Ben je nieuw in Oostende en op zoek naar een school voor je kind? 
Start jouw peuter op school en heb je vragen over hoe het eraan toe gaat 
op school en wanneer je kunt inschrijven?

Wij bieden:
• info over het scholenaanbod in Oostende;
• praktische info over het naar school gaan;
• hulp bij het digitaal inschrijven.

Voor wie?

Gezinnen/personen die op zoek zijn naar een kleuter-, lagere en/of 
 secundaire school in Oostende.

i Meer info

www.oostende.be/schoolzoeken



vrije tijd
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UITPAS AAN KANSENTARIEF

Periode?

Wat?

p Oostende is een digitale kaart waarmee je voordelig aan tal van 
cultuur-, sport-, en jeugdactiviteiten kunt deelnemen. Met een p
aan kansentarief kan je:
1. punten sparen en inruilen voor een leuk voordeel;
2. 80% korting krijgen op tal van activiteiten binnen Oostende.

Vraag je  p  met kansentarief aan bij De Wegwijzer, Campus Edith 
Cavell of één van de Oostendse ontmoetingscentra.

Hoe te gebruiken?

1. Surf naar www.uitinoostende.be en kijk waar je jouw UiTPAS kan gebruiken.
2. Krijg korting: scan je UiTPAS aan de kassa bij de organisator van de activi-

teit of vul je UiTPASnummer in bij online reservatie.
3. Spaar punten: scan je UiTPAS bij elke activiteit aan een UiTPASzuil of aan 

de kassa.
4. Ruil punten: ruil de gespaarde punten om in een leuk voordeel aan de kassa 

bij een deelnemende organisatie naar keuze.

 € Prijs?
Gratis t.e.m. 25 jaar. Vanaf 26 jaar: eenmalig 1 euro.

Voor wie?

• Oostendse kinderen en volwassenen.
• Gezinnen/personen die voldoen aan het inkomensonderzoek 

(zie pagina 8: Wat meebrengen?).

i Meer info

www.uitinoostende.be/uitpas

2021 2022

mei jun jul aug sep okt nov dec jan feb mrt apr mei

UiTPAS aan 
kansentarief doorlopend
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SPORTEN IN EEN SPORTCLUB

Periode?

Wat?

Met een UiTPAS aan kansentarief  betaal je verminderd inschrijvingsgeld bij 
een Oostendse sportclub. Toon je UiTPAS bij een deelnemende sportclub om 
korting te krijgen.

Wil je:
• meer info over de deelnemende sportclubs;
• hulp bij het maken van een keuze;
• hulp bij de inschrijving in de sportclub.

Maak een afspraak bij sportpromotor Stijn Sabbe (0497 44 66 95 of 
stijn.sabbe@oostende.be). Hij is tijdens de boven vermelde periode 
 aanwezig in De Wegwijzer en helpt je graag verder.

Prijs?

Met een UiTPAS aan kansentarief betaal je 20% van het inschrijvingsgeld.

Voor wie?

• Oostendse kinderen en jongeren tot en met 18 jaar 
(tot en met geboortejaar 2003).

• Gezinnen/personen die voldoen aan het inkomensonderzoek 
(zie pagina 8: Wat meebrengen?).

i Meer info

Een overzicht van deelnemende sportclubs vind je op 
www.uitinoostende.be/waar-gebruiken

2021 2022

mei jun jul aug sep okt nov dec jan feb mrt apr mei

Sportclub 01.06.2021 – 29.10.2021

€

Voorheen
Sportkans
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KUNSTACADEMIE EN CONSERVATORIUM AAN ZEE

Periode?

Wat?

Met een UiTPAS aan kansentarief betaal je verminderd inschrijvingsgeld 
bij Kunstacademie aan Zee (KAZ) en/of Conservatorium aan Zee (CAZ). 
Toon daar je UiTPAS om korting te krijgen.

Prijs?

Met je UiTPAS aan kansentarief betaal je 20% van het inschrijvingsgeld. 
In de kunstacademie krijg je een gratis basispakket met materiaal. In het 
conservatorium betaal je minder huurgeld voor je instrument en zijn de 
partituren gratis.
Meer details over de tarieven vind je op:
• www.oostende.be/kunstacademie-inschrijvingen
• www.oostende.be/conservatorium-inschrijvingen

Voor wie?

• Oostendse kinderen en volwassenen.
• Gezinnen/personen die voldoen aan het inkomensonderzoek 

(zie pagina 8: Wat meebrengen?).

i Meer info

www.oostende.be/uitpas-kaz-caz

€

2021 2022

mei jun jul aug sep okt nov dec jan feb mrt apr mei

KAZ & CAZ 01.06.2021 – 30.09.2021

Voorheen
Kunstkans
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Voorheen
Kunstkans SOCIAAL TARIEF

BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG

Periode?

Wat?

Met een UiTPAS aan kansentarief betaal je verminderd opvangtarief bij de 
Buitenschoolse Kinderopvang (BKO). Toon je UiTPAS aan kansentarief bij 
inschrijving in het Administratief Centrum van de BKO (Frère-Orbanstraat 
142, 8400 Oostende).

€ Prijs?

Met je UiTPAS aan kansentarief betaal je 50% van het opvangtarief.

Voor wie?

• Je woont in Oostende.
• Je voldoet aan het inkomensonderzoek 

(zie pagina 8: Wat meebrengen?).

i Meer info

www.oostende.be/bko

2021 2022

mei jun jul aug sep okt nov dec jan feb mrt apr mei

Sociaal Tarief
Buitenschoolse 
Kinderopvang

doorlopend
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IEDEREEN VERDIENT VAKANTIE / RAP OP STAP

Periode?

Wat?

De Wegwijzer is lid van het netwerk Iedereen Verdient Vakantie en is erkend 
als Rap Op Stap, een reisbemiddelingskantoor voor mensen met een beperkt 
budget.

Samen willen we ervoor zorgen dat iedereen op een zelfgekozen manier kan 
deelnemen aan toerisme. Er is keuze uit een ruim aanbod binnen Vlaanderen, 
zoals:
• daguitstappen;
• georganiseerde vakanties ( jeugdkampen, groepsreizen);
• vakantieverblijven.

Je kunt in De Wegwijzer terecht voor informatie over het aanbod, reservatie 
aan kansentarief en hulp bij de praktische planning van je daguitstap of 
vakantie.

€ Prijs?

Informeren en reserveren via De Wegwijzer.

Voor wie?

Gezinnen/personen die voldoen aan het inkomensonderzoek 
(zie pagina 8: Wat meebrengen?).

i Meer info

www.iedereenverdientvakantie.be

2021 2022

mei jun jul aug sep okt nov dec jan feb mrt apr mei

Iedereen 
Verdient Vakantie doorlopend
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VRIJUIT

Periode?

Wat?

VRIJUIT wil cultuur- en sportevenementen in Vlaanderen betaalbaar maken 
voor iedereen. Je kunt er tickets reserveren voor:
• festivals;
• muziekconcerten;
• musicals;
• musea;
• theater;
• sportevenementen.

Je kunt in De Wegwijzer terecht voor informatie over het aanbod, reservatie 
van je tickets en hulp bij de praktische planning van je uitstap.

€ Prijs?
Je betaalt 20% van de originele ticketprijs en vervoerskosten worden 
(deels) terugbetaald.

Voor wie?

Gezinnen/personen die voldoen aan het inkomensonderzoek 
(zie pagina 8: Wat meebrengen?).

i Meer info

www.vrijuit.nu

2021 2022

mei jun jul aug sep okt nov dec jan feb mrt apr mei

Vrijuit doorlopend
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SLAAPZAK LENEN

Periode?

Wat?

Ga je op schoolreis of op kamp en heb je een slaapzak nodig? Je kunt bij ons 
een slaapzak lenen voor de periode van het verblijf.

Tip! 
De meeste ziekenfondsen voorzien een tegemoetkoming in de betaling van 
meerdaagse schooluitstappen en jeugdkampen. Hulp nodig bij het invullen 
van het aanvraagformulier? Ook daarvoor kan je bij ons terecht.

€ Prijs?
Gratis.

Voor wie?

Je gaat naar school in Oostende of je woont in Oostende.

2021 2022

mei jun jul aug sep okt nov dec jan feb mrt apr mei

Slaapzak lenen doorlopend
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2021 2022

mei jun jul aug sep okt nov dec jan feb mrt apr mei

Onderwijscheques 01.06.2021 – 31.05.2022

Studietoelagen 
Hoger Onderwijs 01.08.2021 – 01.06.2022

Sportclub 01.06.2021 – 29.10.2021

KAZ & CAZ 01.06.2021 – 30.09.2021

2021 2022

mei jun jul aug sep okt nov dec jan feb mrt apr mei

UiTPAS aan 
kansentarief doorlopend

Iedereen 
Verdient Vakantie doorlopend

Vrijuit doorlopend

Slaapzak ontlenen doorlopend

Sociaal Tarief
Buitenschoolse 
Kinderopvang

doorlopend

Overzicht inschrijvingsperiodes
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VRAAG NAAR 
ONZE ANDERE PUBLICATIES

TIPS APRIL

Meer info op www.uitinoostende.be

dans

doen

workshop 

You are Okay! - PATRI(N)OT

Erfgoeddag - UiTPAS ontbijt 

Polly - improvisatie theater workshop

Wat betekent ‘thuis’ voor iemand die zijn geboorteland moest verlaten? De 
van oorsprong Zuid-Koreaanse choreografe en danseres Sung-Im Her nam 
deze vraag als uitgangspunt voor haar voorstelling. Het is een intieme dans-
voorstelling waarbij een lichaam in confrontatie gaat met kalligrafie. 

On the spot theater maken in een zelfgemaakt decor vanuit het niets. Dat is 
waar jouw kids van kunnen proeven tijdens de paasvakantie! Een begeleider 
gidst de ganse groep van toegankelijke spelletjes tot ongelofelijke scènes. 
Hilariteit gegarandeerd. Voor kinderen van 6 - 12 jaar. 

Wat dacht je van een ouderwets of hedendaags ontbijt middenin het Stads-
museum? Of in de namiddag genieten van een zoete en zoute kustlekkernij? 
En dat allemaal in ruil voor UiTPAS-punten! Nog geen UiTPAS? Kom op Erf-
goeddag kennismaken en krijg er meteen een lekker hapje en drankje bij. 
Stadsmuseum vormt het kloppend hart van Erfgoeddag. Je kan er terecht 

Ga met je UiTPAS:

Ga met je UiTPAS:

Ga met je UiTPAS:

-   Spaar punten
-   5 punten = 50% korting

-  Spaar punten
-  10 punten = ontbiijt

-   Spaar punten
15 tot en met 19 april van 9-12.00 uur

100,00 euro
20,00 euro kansentarief UiTPAS  
Inschrijven via www.zandzand.be of 0474/86.79.43 
CC De Grote Post, Hendrik Serruyslaan 18a 

Zondag 28 april van 9.00 - 12.00 uur

gratis in ruil voor UiTPAS-punten

Stadsmuseum, Langestraat 69

zaterdag 27 april 2019 om 20.00 uur  

 

CC De Grote Post, Hendrik Serruyslaan 18a 
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12,00 euro 
3,60 euro kansentarief UiTPAS





v.u.: Siegelinde Lacoere, Vindictivelaan 1, 8400 Oostende
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