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Een klassenfeestje is een verjaardagsfeestje van één of meer jarige kinderen waarbij alle kinderen van de klas 
worden uitgenodigd, zodat er geen kinderen meer zijn die nooit uitgenodigd worden voor een verjaardagsfeestje. Dit 

is een van de simpelste vormen om uitsluiting van kinderen  tegen te gaan. 

De realisatie van Klassenfeestjes in geheel Nederland wordt sinds 2017 ondersteund door de Rijksuniversiteit 
Groningen, het Noorderlijk Onderwijsgilde, Gemeente Groningen, Gemeente Noardeast-Fryslân en Gemeente 

Dantumadiel. Het project wordt geleid door prof. dr. Laura Batstra. 

Meer informatie over klassenfeestjes: www.klassenfeestjes.nl  

“Is zeker wel duur zo’n klassenfeestje?” 

De kosten van klassenfeestjes en kinderfeestjes. 

“Dat zal wel duur zijn zo’n klassenfeestje”, horen wij vaak. We zijn het gaan uitzoeken. 
In 2015 is er in opdracht van www.actiepagina.nl een onderzoek gedaan naar kinderfeestjes. Bij een 
gemiddeld feestje waren inclusief de jarige 8 kinderen. Per kind betaalde men bijna 14 euro, dit was 
inclusief locatiehuur (gemiddeld bijna 65 euro) en eten, drinken, etc.  
Voor een gemiddeld kinderfeestje betaalden de ouders al met al meer dan 110 euro.  

Locatiehuur is dus een aanzienlijk deel van de kosten van een kinderfeestjes. Vandaar dat we bij 
klassenfeestjes proberen gratis locaties te vinden, zodat er minder financiële beperkingen zijn voor het 
geven van een klassenfeestje.  

Omdat we bij klassenfeestjes van leuke en simpele spelletjes houden vallen de kosten vaak erg mee. 
Per kind kan het voor minder dan 5 euro, tenminste als de locatie gratis is. Moet er toch locatiehuur 
betaald worden, dan komt er dus ongeveer 65 euro bij. Omdat we het handiger, leuker en 
verstandiger vinden om een klassenfeestje met meerdere jarigen te geven, zodat er meer ouders / 
begeleiders zijn, kan je de kosten delen. En wordt een klassenfeestje bijna altijd goedkoper dan een 
‘normaal’ kinderfeestje. 

Kortom: het idee dat een klassenfeestje duurder is dan een gewoon feestje is gewoon niet waar.  
Voor de kinderen die komen en cadeautjes geven, is het ook goedkoper. Tenminste als ons advies 
wordt gevolgd om per jarige 1 of maximaal 2 euro in een pot te doen voor een groot cadeau. 
Gemiddeld wordt momenteel namelijk voor een cadeau voor een kinderfeestje 9 euro uitgegeven! 

Kosten in euro’s per: Klassenfeestjes op 
gratis locatie 

Klassenfeestje op 
huurlocatie 

‘Normale’ 
kinderfeestjes 

Kind (eten drinken) 5* 5 6 

Kosten huurlocatie 0 65 65 

Per feestje 125 (25 kinderen) 190 (25 kinderen) 111 (8  kinderen) 

Per jarige 
(2 jarigen bij een 
klassenfeestjes) 

62,50 95 111 

Cadeautje per kind (2 
jarigen bij een 
klassenfeestjes) 

(2 x 2 euro) 4 4 9 

* bedragen zijn afgerond
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