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Vragen van het lid Jasper van Dijk (SP) aan staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 
mevrouw Van Bijsterveldt-Vliegenthart, over de verhoging van de ouderbijdrage om de schoolboeken te 
betalen. (Ingezonden 8 juli 2008) 
 
1 
Wat is uw oordeel over het bericht in het nieuwsbulletin van de Katholieke Scholengemeenschap 
Hoofddorp waarin wordt aangekondigd dat de ouderbijdrage in het schooljaar 2009-2010 verhoogd zal 
worden, omdat de vergoeding voor schoolboeken vanuit het rijk ontoereikend is? 1) 
 
Antwoord: 
Ik heb kennisgenomen van het bericht en zie dit als een serieus signaal. Vanaf 1 augustus 2009 regelt 
artikel 6e van de Wet op het voortgezet onderwijs (WVO) dat scholen verplicht zijn om 
schoolboeken/lesmateriaal gratis ter beschikking te stellen. De maatregel die de school aankondigt 
strookt hier niet mee.  
 
2 
Deelt u de mening dat het ontoelaatbaar is dat deze school hiermee de ouderbijdrage gebruikt voor het 
primaire onderwijsproces, terwijl dit wettelijk niet is toegestaan? 
 
Antwoord: 
Ja.  
 
3 
Hoe is deze praktijk te rijmen met uw uitspraak dat ouders te maken krijgen met prijzen die “niet 
langer de pan uitrijzen, maar beheersbaar zijn zodat de ouders gewoon weten waar ze aan toe zijn”? 2) 
 
Antwoord: 
Het mag duidelijk zijn dat ik achter mijn uitspraak gedaan tijdens het debat in de Tweede Kamer over 
de gratis schoolboeken sta. De scholen zullen schoolboeken/lesmateriaal gratis ter beschikking moeten 
stellen en de ouderbijdrage in overleg met de medezeggenschapsraad moeten vaststellen. Zie ook mijn 
overige antwoorden.  
 
4 
Wat gaat u ondernemen om deze maatregel tegen te houden? Bent u bereid deze school aan te spreken 
op de aankondiging? Bent u bereid ons hiervan op de hoogte te houden? 
 
Antwoord: 
Ik zal de school hierop aanspreken en heb de Inspectie van het Onderwijs gevraagd bij het volgende 
inspectieonderzoek na te gaan of de school haar beleid op dit punt heeft aangepast.  
De medezeggenschapsraad (MR) speelt ook een belangrijke rol. De hoogte en bestemming van de 
(vrijwillige) ouderbijdrage wordt door het bevoegd gezag van de school met instemming van het 
ouderdeel van de MR vastgesteld. Dit is in artikel 14, tweede lid, onderdeel c, van de Wet 
medezeggenschap op scholen (WMS) vastgelegd. Het bevoegd gezag van de school en het ouderdeel 
van de MR zijn dan ook primair verantwoordelijk voor (het controleren van) de hoogte van vrijwillige 
ouderbijdragen.  
 
5 
Hoe voorkomt u dat scholen die meer dan 308 euro rekenen voor de boeken, de meerkosten afwentelen 
op de ouders? 
 
Antwoord: 
Na inwerkingtreding van artikel 6e van de WVO geldt ten aanzien van de bekostiging voor het 
kalenderjaar 2009 dat het bevoegd gezag verplicht is om elk jaar gratis lesmateriaal aan een leerling 
ter beschikking te stellen. Ik ga verder ervan uit dat de MR zijn rol serieus neemt. De vrijwillige 
ouderbijdrage, zoals vastgelegd in artikel 27, tweede lid, van de WVO, is niet voor dit doel bestemd. Ik 
kan mij moeilijk voorstellen dat een MR in dat geval instemt met een ouderbijdrage voor de meerkosten 
van de boeken. Overigens bestaat er op grond van artikel 24b van de WVO voor ouders de mogelijkheid 
om een klacht in te dienen over een beslissing van het bevoegd gezag. 



 
Mocht toch blijken dat een bevoegd gezag kosten voor lesmateriaal zoals bedoeld in artikel 6e, tweede 
lid, van de WVO in rekening brengt bij ouders, zal ik de school hierop aanspreken. Indien de school het 
beleid ter zake niet in overeenstemming brengt met de geldende wettelijke voorschriften, zal ik 
hiertegen optreden.  
 
6 
Bent u bereid te onderzoeken of dit probleem zich ook voordoet op andere scholen? 
 
Antwoord: 
Op dit moment wordt het jaarprogramma van de Inspectie van het Onderwijs opgesteld. Ik was reeds 
voornemens haar te vragen in 2009 een themaonderzoek te verrichten naar de ouderbijdrage in het 
voortgezet onderwijs, met name naar de vraag of de hoogte van de ouderbijdrage is gewijzigd naar 
aanleiding van de nieuwe bepalingen rond de schoolboeken.  
 
 
1) ondershands bijvoegde e-mail van een ouder 
2) Debat over gratis schoolboeken van 11 maart 2008, Handelingen II, 2007-2008, nr. 61,  
p. 4349  
 
 
 


