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Geachte heer, mevrouw, 

 

Met deze brief wil ik u graag vragen ouders te informeren over de verscherpte 

Wet vrijwillige ouderbijdrage die sinds 1 augustus 2021 geldt. Want hoewel u dat 

waarschijnlijk al eerder deed, is een kwart van de ouders bang dat hun kind 

uitgesloten wordt van extra activiteiten, als ze de ouderbijdrage niet betalen. Ook 

denken ze dat ze het moeten motiveren als ze niet kunnen of willen betalen.1   

 

Terwijl al uw leerlingen volgens de wet mee moeten kunnen doen aan alle extra 

activiteiten en programma’s die u organiseert buiten het verplichte 

lesprogramma. Dat geldt dus ook voor leerlingen met ouders die de bijdrage niet 

betalen. Als school mag u geen kosteloos alternatief bieden. 

 

Het idee achter de wet is dat kansengelijkheid niet alleen een kwestie is van goed 

onderwijs. Het zit ook in de extra’s, zoals de vanzelfsprekendheid dat iedereen 

meegaat met het schooluitje en de skireis, of extra lessen krijgt. Leerlingen 

moeten voelen dat iedereen telt en erbij hoort. Iedereen moet mee kunnen doen. 

 

Het is belangrijk dat u in actie komt. Want de Inspectie van het Onderwijs 

constateerde onlangs dat maar in een derde van de schoolgidsen staat dat 

leerlingen niet mogen worden uitgesloten van activiteiten als hun ouders de 

bijdrage niet betalen.2 

 

Vanzelfsprekend is het fijn als met de bijdragen van ouders extra’s kunnen 

worden betaald die het onderwijs verrijken: zaken als schooluitjes, bijlessen, 

reizen naar het buitenland, tweetalig onderwijs, extra muziek- of technieklessen.  

 

Maar ouders mogen besluiten geen vrijwillige ouderbijdrage te betalen, zonder 

dat hun kind wordt uitgesloten van de activiteiten. U zult dan andere keuzes 

moeten maken.  

 
1 ‘Ouders honderden euro’s kwijt aan schoolkosten.’ Ouders & Onderwijs, 
www.oudersenonderwijs.nl. 
2 Voor de Staat van het Onderwijs 2022 heeft de inspectie de schoolgidsen in het voortgezet 
onderwijs hierop onderzocht.  
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Bijvoorbeeld door de financiering anders te regelen of door kritisch te kijken naar 

het extra aanbod. Volgens het onderzoek van Ouders & Onderwijs zou 68% van 

de ouders de vrijwillige ouderbijdrage blijven betalen, ook als ze weten dat hun 

kind niet wordt uitgesloten als ze dat niet doen.  

 

Op tijd ouders informeren 

Het is belangrijk dat u ouders aan het begin van het nieuwe schooljaar duidelijk 

informeert, vooral ouders die minder welvarend zijn of de Nederlandse taal 

minder beheersen. U bent wettelijk verplicht ouders voor te lichten in de 

schoolgids en het beleid af te stemmen met de oudergeleding van de 

medezeggenschapsraad. U kunt ouders ook informeren bij 

voorlichtingsbijeenkomsten of ouderavonden. 

 

Informatie en tips 

Op www.rijksoverheid.nl/vrijwilligeouderbijdrage3 vindt u informatie voor het 

bespreken, uitwerken en communiceren van het thema, zoals: 

• uitleg over de Wet vrijwillige ouderbijdrage; 

• antwoorden op veel gestelde vragen; 

• praktijkvoorbeelden over het maken van keuzen; 

• een brochure voor scholen over de verschillende soorten schoolkosten; 

• een online poster voor ouders; 

• een uitlegvideo voor ouders (nog voor de zomer); en 

• een online poster voor leerlingen (nog voor de zomer). 

 

De informatie wordt u aangeboden in samenwerking met de PO-Raad, VO-raad, 

Ouders & Onderwijs, de Algemene Vereniging Schoolleiders en het Landelijk Aktie 

Komitee Scholieren. 

 

Verder onderzoek 

Dit najaar laat ik onderzoeken wat de wet betekent voor extra activiteiten, 

bijvoorbeeld op scholen met relatief veel leerlingen met een risico op 

onderwijsachterstanden. Ook kijk ik dan of ik, op verzoek van de Tweede Kamer, 

een bovengrens kan stellen aan de bijdrage.  

 

Iedereen hoort erbij, dat zegt de wet en dat vinden u en ik ook. Daarom reken ik 

op uw inzet om ouders goed te informeren. Bij voorbaat dank! 

 

Met vriendelijke groet,  

 

 
 

de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs, 

Dennis Wiersma 

 
3 Vrijwillige ouderbijdrage en sponsoring in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs | 
Financiering onderwijs | Rijksoverheid.nl 

http://www.rijksoverheid.nl/vrijwilligeouderbijdrage
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/financiering-onderwijs/vrijwillige-ouderbijdrage-en-sponsoring
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/financiering-onderwijs/vrijwillige-ouderbijdrage-en-sponsoring

