
 
 
Betref: aanpassing vergoedingen vrijwillige ouderbijdrage PO door Stichting Leergeld Parkstad i.v.m. 

nieuwe Wet Vrijwillige Ouderbijdrage 

 

Geachte bestuurders en directie, 

 

Per 1 augustus 2021 is een nieuwe wet van kracht geworden aangaande de vrijwillige ouderbijdrage. U 
heeft hier zeker al kennis van genomen. Op 24 juni hebben we hierover al met elkaar gesproken en 
hebben we gelukkig samen geconstateerd dat er geen problemen te verwachten zijn. Toch sturen we ook u  
deze info zodat we alle onderwijsinstellingen dezelfde informatie verschaffen. 

 

De PO-raad heeft het onderwijs over de gevolgen ervan geïnformeerd https://www.poraad.nl/nieuws-en-

achtergronden/wetgeving-vrijwillige-ouderbijdrage-wordt-aangescherpt-waar-moeten-scholen  

Ook is er informatie vanuit het Ministerie van OCW beschikbaar 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/financiering-

onderwijs/documenten/brochures/2021/03/18/wetswijziging-vrijwillige-ouderbijdrage-1-augustus-2021  

Als gevolg van deze wet mogen leerlingen, waarvan de ouders de vrijwillige geldelijke bijdrage niet hebben 

betaald, niet worden buitengesloten van activiteiten die door school georganiseerd worden. Het gaat 

hierbij met name om activiteiten die buiten het vaste onderwijsprogramma georganiseerd worden zoals 

schoolreisjes/excursies/schoolkamp, kerst- of sinterklaasvieringen, overblijfkosten bij continurooster, 

afscheid groep 8. Ouders hoeven niet op te geven waarom zij de financiële bijdrage niet betalen. Bij niet-

betaling mag geen herinnering of incasso worden gestuurd.  

 

 

Door deze wetswijziging verandert er nogal wat in de verhoudingen tussen  Leergeld Parkstad en de 

scholen. Tot nu toe betaalden wij als Leergeld (een deel van) de kosten voor deze extra activiteiten, 

vanwege het grote belang voor kinderen om vooral mee te kunnen doen. De financiële 

verantwoordelijkheid wordt door de nieuwe wet bij de scholen gelegd. Dit impliceert dat de Stichting 

Leergeld deze dan ook niet meer zal betalen voor gezinnen die daarvoor voorheen bij ons een aanvraag 

deden. Wij vertrouwen er dus op dat u de zorg van de deelname van deze kinderen aan extra 

schoolactiviteiten van ons overneemt. Want de kinderen mogen hier nooit de dupe van worden. 

 

Indien de bovenstaande activiteiten georganiseerd worden door een oudervereniging die daarvoor kosten 

in rekening brengt, dan zullen we deze kosten op ons nemen, als  de aanvragen  hiervoor aan onze 

voorwaarden voldoen. 

Wij hechten er als stichting Leergeld  Parkstad belang aan deze wetswijziging samen met het onderwijs 

goed op te pakken, zodanig dat ouders en kinderen hier zo weinig mogelijk van merken. Daarover gaan 

we graag op het gesprek met u aan. Bij enkele onderwijsinstellingen is dat al gebeurd. Indien u daar prijs 

op stelt kunt u met de coördinator een afspraak maken.  

 

Een aantal aandachtspunten:  

De wet vraagt van scholen om in schoolgids en schoolplan te vermelden dat ouders niet verplicht zijn een 

financiële bijdrage te betalen en dat niet-betaling er niet zal toe leiden dat kinderen niet mee mogen doen 

met de betreffende activiteiten. Verder vraagt het van de school om kritisch te kijken naar de tekst op de 

factuur van schoolkosten, vanuit het perspectief hoe die overkomt op ouders die financieel niet zo 

draagkrachtig zijn. Ook denken wij dat u er goed aan doet de gevolgen van deze wet intern (bv met de 

geledingen die direct betrokken zijn zoals werkweekcommissies, docententeams, zorg coördinatoren, 

administraties en de Medezeggenschapsraad) te communiceren. 
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Vanuit stichting Leergeld Parkstad zullen wij ouders die bij ons een aanvraag doen inzake schoolkosten 

naar de school verwijzen. Wij vertrouwen erop dat u deze ouders gerust kunt stellen in die zin dat hun 

kind bij niet-betaling niet uitgesloten wordt van de betreffende activiteit.  

 

Er zullen zich, zeker in het begin, situaties voordoen waarbij onduidelijk is wie de kosten moet dragen of 

waarbij er, gezien de haast, geen tijd is voor overleg. Het is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid om te 

voorkomen dat er kinderen ‘tussen wal en schip gaan vallen’. Wij gaan graag met u in overleg hoe te 

handelen in dergelijke omstandigheden om mogelijk pijnlijke situaties te voorkomen. 

 

Wat vergoeden we nog wel 

✓ Activiteiten georganiseerd door een ouderverenging  

✓ Schoolspullen (dit kan alleen via schoolspullenpas)  

 

Tenslotte:  

Aan u zouden wij willen vragen om, mocht dat nog niet zijn gebeurd,  deze verandering zo breed mogelijk 

te communiceren binnen de scholen waar u verantwoordelijk voor bent.  

 

Mocht u nog vragen hebben dan horen wij dat graag. Wij zijn uiteraard bereid om dit nog verder toe  

te lichten. Deze kunt u richten aan onze coördinator Fadma van Leent via f.vanleent@leergeldparkstad.nl  

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Tiny Beenackers-Oomen  

Voorzitter, Leergeld Parkstad  
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