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Dat de ouderbijdrage echt vrijwillig is,
gaat er bij sommige scholen nog niet in
Door�onze�medewerker Bjarn�Eck

A�M�ST�E�R�DA�M�.�Nog niet alle basis-
en middelbare scholen houden
zich aan de gewijzigde wet op de
vrijwillige ouderbijdrage. Dat
blijkt uit een woensdag gepubli-
ceerd onderzoek van Leergeld
Nederland onder zijn lokale
s t i c ht i nge n . Zo’n 15 procent van
de stichtingen is zelfs bekend met
scholen die nog steeds k i n d e re n
uitsluiten van activiteiten als de
ouderbijdrage niet is betaald.

Sinds augustus 2021 moeten
scholen alle leerlingen laten
deelnemen aan extra activitei-
ten, ongeacht of de vrijwillige
ouderbijdrage is betaald. Scho-
len zijn van deze bijdrage afhan-

kelijk omdat activiteiten zoals
excursies, bijlessen en tweetalig
onderwijs niet vanuit het Rijk
bekostigd worden.

Lokale stichtingen van Leer-
geld melden in het onderzoek
nog regelmatig mee te maken
dat scholen aanmaningen blijven
sturen of dreigen kinderen uit te
sluiten als er niet betaald wordt.
Ze benadrukken wel dat het om
een minderheid van scholen
gaat. Om hoeveel scholen het
gaat is niet te zeggen, omdat de
onderzoeksresultaten zich lastig
laten veralgemeniseren naar een
exact percentage van scholen.

Uit eerder onderzoek van N RC
bleek al dat middelbare scholen
niet altijd helder communiceren

over de wetswijziging.
De VO-raad en het ministerie

van Onderwijs zeggen dat scho-
len uitgebreid zijn geïnformeerd
over de wet. De Inspectie van het
Onderwijs laat weten dat ze ac-
tief controleert of scholen zich er-
aan houden en dat „het opschor-
ten en inhouden van de rijksbe-
ko s t i g i ng ” mogelijk is als scholen
de wet blijven overtreden.

Uit het onderzoek blijkt ook
dat scholen vrezen dat door de
aangepaste wet activiteiten niet
meer door kunnen gaan. O ok
Leergeld signaleert dat een ver-
schraling van activiteiten op de
loer ligt, met name op scholen in
wijken met een lagere sociaal-
economische positie.


