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Leidse basisschoolleerlingen krijgen dit jaar voor het eerst 
sinds 2005 geen vakantiepas. In een brief aan de lokale politiek vraagt de Haagse 
organisatie die de pas uitgeeft om het besluit te herzien. 

’De stichting VakantiePas is ervan overtuigd dat kinderen hun talenten beter ontwikkelen als 
ze laagdrempelig in aanraking komen met sport, techniek, cultuur, kunst, andere mensen en 
andere omgevingen’, zo staat in een brief aan de gemeenteraad. 

De pas werd de afgelopen zestien jaar betiteld als een presentje van het stadsbestuur aan 
alle basisscholieren, een stuk of 10.000 per keer. Met die pas in de hand konden de 
kinderen in de vakantieweken gratis of voor een bescheiden bedrag meedoen aan sportieve 
en culturele activiteiten, van schilderen tot apenkooien. Leidse musea, theaters, 
sportorganisaties, welzijnsinstellingen en bibliotheken zorgden voor een uiteenlopend 
aanbod. 

Dit jaar wordt het gemeentelijke welzijnswerk voor jeugd en jongeren voor het eerst 
uitbesteed aan de stichting SOL uit Rotterdam en die is niet van plan verder te gaan met de 
vakantiepas. Dat vindt de organisatie die de pas uitgeeft vreemd, omdat de Leidse PvdA-
wethouder Marleen Damen vorig jaar nog zo buitengewoon enthousiast was over het 
initiatief. ,,Kinderen kunnen heel veel talenten bij zichzelf ontdekken’’, zei ze bij de jaarlijkse 
uitreiking. 

Dat uitgerekend deze zomer de vakantiepas verdwijnt, is extra zuur voor de betrokken 
organisaties omdat vanwege de coronacrisis veel meer kinderen thuisblijven dan anders. 
,,We krijgen veel reacties van ouders die het enorm jammer vinden’’, aldus woordvoerster 
Elice Nengerman. 

Zij hoopt dat de gemeenteraad ingrijpt en desnoods, zonder tussenkomst van SOL, 
rechtstreeks het bedrag van 41.000 euro aan stichting Vakantiepas wil geven, zodat in de 
zomer van 2021 er weer uiteenlopende kinderactiviteiten kunnen worden opgezet. 

Daar denkt SOL toch heel anders over. ,,Voor de duidelijkheid: wíj hebben de pas niet 
afgeschaft’’, meldt directeur Btisame Boudhan. ,,Alleen, wij hebben de aanbesteding 
gewonnen en gaan nu zelf aan de slag in Leiden, per 1 juli. We zijn nu al bezig om 
activiteiten voor kinderen en jongeren te organiseren voor komende zomer. Hoe die eruit 
komen te zien, maken we binnenkort bekend.’’ 

De gemeente is het daarmee eens. Een woordvoerster meldt: ’De gemeente kan zich erin 
vinden dat SOL dit op een andere manier doet dan door middel van het uitgeven van een 
vakantiepas.’ 
 


