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 Geachte raadsleden, 

 

In de vergadering van raadscommissie WIO van 8 januari 2020 heb ik aan lid Schipper (CDA) 

toegezegd in beeld te brengen wat de effecten en gevolgen zijn als schoolbesturen besluiten de 

ouderbijdrage niet te verlagen naar aanleiding van de weigeringsgrond ‘vrijwillige ouderbijdrage’ 

in de VloA 2019. Hierbij informeer ik u over de stand van zaken tot nu toe.  

 

Weigeringsgrond vrijwillige ouderbijdrage  

Het college ziet een hoge ouderbijdrage als een drempel voor ouders om hun kind aan te melden 

voor een school. Deze drempel vergroot de kansenongelijkheid, en dat vind ik zorgelijk. Alle 

kinderen moeten optimaal kunnen profiteren van alle ontwikkelmogelijkheden in de stad. Om die 

reden heeft uw raad in januari 2019 ingestemd met het toevoegen van een weigeringsgrond in de 

VloA 2019. Deze weigeringsgrond bepaalt dat het college subsidies geheel of gedeeltelijk kan 

weigeren als een basisschool per schooljaar een vrijwillige ouderbijdrage vraagt die hoger is dan 

€225,-.  Het college past de weigeringsgrond toe vanaf schooljaar 2020-2021. Hiermee hebben 

schoolbesturen en scholen de mogelijkheid gekregen om de vrijwillige ouderbijdrage naar 

beneden bij te stellen. 

 

Zeven schoolbesturen verlagen hun gevraagde ouderbijdrage  

De weigeringsgrond in de VloA 2019 is bedoeld om scholen te verleiden om hun vrijwillige  

ouderbijdrage laag te houden. Ieder kind verdient tenslotte goed onderwijs. Ik ben dan ook blij dat 

ik u ook kan laten weten dat zeven schoolbesturen1 hier gehoor aan hebben gegeven. Zij vroegen 

in schooljaar 2019-2020 nog een ouderbijdrage vroegen boven de 225 euro2,  en zij hebben 

aangegeven dit voor schooljaar 2020-2021 te hebben verlaagd. Hierdoor is de weigeringsgrond 

                                                                    
1 Stichting Geert Grootte. Esprit , Stichting AMS, Peetersschool, HVL, BMS en AMOS.  
2
 Op basis van informatie uit de aanvraagronde VloA 2019 voor schooljaar 2019-2020 
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‘vrijwillige ouderbijdrage’ niet op hen van toepassing en hebben zij reeds hun beschikking voor 

schooljaar 2020-2021 ontvangen. Uit de subsidieaanvragen voor schooljaar 2020-2021 blijkt ook 

dat de meeste Amsterdamse basisscholen een ouderbijdrage vragen die niet hoger ligt dan 90 

euro. 15 scholen vragen een ouderbijdrage tussen de 112 euro en de 225 euro. 4 scholen vragen 

helemaal geen vrijwillige ouderbijdrage.  

 

Zes schoolbesturen (7 scholen) ontvangen een afwijzingsbeschikking  

Helaas hebben zes schoolbesturen3  (voor 7 scholen) gekozen om de ouderbijdrage niet te 

verlagen. Zij vragen in schooljaar 2020-2021 een vrijwillige ouderbijdrage die hoger ligt dan 225 

euro. Zij hebben een schriftelijk voornemen tot afwijzing ontvangen, naar aanleiding van hun 

subsidieaanvragen voor de VloA 2019 (schooljaar 2020-2021). Als reactie op dit voornemen 

konden zij een zienswijze indienen met een argumentatie waarom de weigeringsgrond mogelijk 

niet op hen van toepassing is. Alle zes de schoolbesturen hebben hier gebruik van gemaakt. De 

binnengekomen zienswijzen zijn door het college beoordeeld, maar gaven geen aanleiding om het 

voornemen tot afwijzing te herzien. Deze zes schoolbesturen hebben daarom in de week van 17 

augustus een definitieve afwijzigingsbeschikking ontvangen. Tegen deze afwijzing kunnen de 

schoolbesturen rechtsmiddelen aanwenden in de vorm van een bezwaar- en  beroepsprocedure.  

 

Stand van zaken vrijwillige ouderbijdrage in het voortgezet onderwijs  

Met het OSVO ben ik in gesprek over de vrijwillige ouderbijdrage in het voortgezet onderwijs. Het 

OSVO voert een inventarisatie uit naar de vrijwillige ouderbijdrage op alle vo-scholen. Die moet 

inzicht geven in de opbouw van en de communicatie rondom de bijdrage. Ook moet uit de 

inventarisatie blijken of er sprake is van uitsluiting bij niet-betalen. Door de coronacrisis heeft deze 

inventarisatie van het OSVO vertraging opgelopen, maar in het najaar presenteert het OSVO de 

resultaten. Ik blijf in mijn gesprekken met het OSVO benadrukken dat uw raad verwacht dat de 

schoolbesturen nadere afspraken maken omtrent het maximeren van de vrijwillige ouderbijdrage. 

Als de schoolbesturen geen afspraken maken, overweeg ik de onderwijssubsidies van de 

gemeente te koppelen aan de hoogte van de ouderbijdrage. 

 

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd over de gevolgen van de weigeringsgrond 

‘vrijwillige ouderbijdrage’ in de VloA 2019 voor schooljaar 2020-2021. Het college is voornemens 

het maximale bedrag in de weigeringsgrond verder te verlagen naar 112 euro. Ik hoop dat de zes 

schoolbesturen, die nu geen gebruik kunnen maken van de gemeentelijke VloA-voorzieningen, in 

de toekomst toch besluiten om hun gevraagde ouderbijdrage naar beneden bij te stellen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    
3 ASVO, Stichting Cornelis Vrij, Stichting Openluchtscholen, Schoolvereniging Willemspark, Cheider en 

JBO.  
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Met vriendelijke groet, 

 

 
 

Wethouder Onderwijs  

Marjolein Moorman 

 


