
De schoolbesturen zijn sinds 1 augustus verantwoordelijk voor de uitvoering van de 

tussenschoolse opvang. Dit had een kwaliteitsimpuls moeten zijn, maar veel scholen 

zien in hun dagelijkse praktijk dat de overblijf er alleen maar slechter op is geworden. 

Oorzaak: de overblijfkrachten lopen massaal weg. Een voorbeeld uit Amsterdam. 

Overblijfkrachten lopen massaal weg

Donkere wolken boven tussenschoolse opvang

Herbert de Bruijne is algemeen directeur van de 
Bestuurscommissie Openbaar Primair Onderwijs 
ZuiderAmstel, waaronder zeven basisscholen in de 
Amsterdamse Rivierenbuurt en Buitenveldert vallen. Op 
deze openbare basisscholen met in totaal ongeveer 1500 
leerlingen blijven vrijwel alle kinderen over. Ook elders 
in Amsterdam, een stad met veel tweeverdieners en een-
oudergezinnen, liggen de overblijfpercentages hoog. De 
Bruijne noemt wat dit betreft ook het stadsdeel Zeeburg, 

de moderne nieuwbouwwijk ten oosten van het centrum. 
Hij woont daar en is er directeur geweest van basisschool 
De Achthoek. Ook hier blijven de meeste leerlingen over. 
De overblijfkrachten die in het welvarende Zeeburg werken, 
komen voornamelijk uit de nabijgelegen Indische Buurt. Hier 
wonen veel allochtonen maar ook autochtonen die met hun 
werk in de tussenschoolse opvang in Zeeburg een bescheiden 
bedrag bijverdienen, vaak bovenop hun uitkering. “Dat geld 
is voor hen een extra spaarpotje. Ze willen het vaak niet op 

Herbert de Bruijne: “De overblijfkrachten zijn bang dat 
het geld naar de sociale dienst gaat.”
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kinderopvangorganisaties die door sommige 
schoolbesturen waren ingeschakeld voor een 
dagarrangement. In enkele gevallen gaven deze 
organisaties de opdracht terug aan de besturen.

Losse uurtjes
De Bruijne denkt dat minister Maria van der 
Hoeven van OCW, de Eerste en Tweede Kamer 
en ook de besturenorganisaties de vergaande 

negatieve gevolgen van de wetswijziging – die tot een kwa-
liteitsimpuls had moeten leiden - niet goed hebben overzien. 
Het zou volgens hem beter zijn geweest om de formalise-
ring van de tso te combineren met het wetsvoorstel over de 
buitenschoolse opvang (bso). “Dan hadden er door koppe-
ling van de voorschoolse, tussenschoolse en buitenschoolse 
opvang en het opleiden van onderwijsassistenten echte 
banen kunnen worden gerealiseerd in plaats van vier losse 
uurtjes per week waar we nu over praten. Invoering als geïn-
tegreerd onderdeel van een dagarrangement dus.”
Daar hebben de scholen op dit moment echter niets aan, 
realiseert De Bruijne zich. Hij stelt daarom voor om van het 
tso-werk spoedig een re-integratieactiviteit te maken. Met 
een variant op de afgeschafte Melkertbaan zou van een kor-
ting op de uitkering geen sprake hoeven te zijn. Ook zouden 
er op korte termijn heldere richtlijnen moeten komen voor 
de consulenten van uitkeringsinstanties over hoe zij tso-werk 
kunnen beoordelen. Nu wordt daar volgens De Bruijne in 
gelijke gevallen nog heel verschillend mee omgegaan. Van 
persoon tot persoon leidt dat tot ongelijke situaties, wat vol-
gens hem onduidelijkheid en dus angst onder uitkeringsge-
rechtigde tso’ers in de hand werkt. De Amsterdammer hoopt 
dat de politiek en de besturenorganisaties zijn oproep horen 
en dat er zeer binnenkort een structurele oplossing wordt 
gevonden.

Martin van den Bogaerdt

hun giro krijgen, omdat ze bang zijn dat 
het geld dan naar de sociale dienst gaat of 
in de schuldsanering verdwijnt.”
Tot aan de wijziging van artikel 45 van de 
Wet op het Primair Onderwijs (WPO) op 1 
augustus jongstleden, die de verantwoor-
delijkheid voor de uitvoering van de tso bij 
de schoolbesturen legt, was het volgens De 
Bruijne “een publiek geheim dat het op 
heel veel scholen al jaren zwart werd geregeld”. Hij brengt 
de fiscale controles in het najaar van �00� in herinnering, 
toen veel overblijfkrachten uit angst voor de Belastingdienst 
wegbleven. De situatie op de daltonschool Watergraafsmeer/
Oost haalde destijds uitgebreid de media. Na een controle 
door de Belastingdienst liepen daar acuut alle overblijfkrach-
ten weg. De landelijke politiek realiseerde zich dat hand-
having van regels ertoe zou leiden dat de overblijf op veel 
scholen onmogelijk zou worden, met alle maatschappelijke 
gevolgen van dien: ouders die niet meer buitenshuis konden 
werken of jonge kinderen die in de lunchpauze op straat 
zouden rondhangen. De Belastingdienst werd teruggefloten 
en sinds de ophef in �00� kon de zwarte uitbetaling van 
overblijfkrachten oogluikend worden voortgezet. Officieel 
verboden, maar in de praktijk door de vingers gezien. Een 
typisch Nederlandse gedoogconstructie dus. 

Noodklok
“Met de formalisering van de regels sinds 1 augustus van 
dit jaar is echter dezelfde situatie ontstaan als in �00�”, 
vertelt De Bruijne. Dat was voor hem reden om als lid van 
het dagelijks bestuur van het Breed Bestuurlijke Overleg PO 
Amsterdam de noodklok te luiden. De formalisering houdt 
onder meer in dat de scholen de vrijwilligersvergoedingen 
aan de overblijfkrachten officieel moeten registreren. Dat 
kan volgens hem vooral op uitkeringsgerechtigden bedrei-
gend overkomen. Zij mogen voor het tso-werk een vergoe-
ding van maximaal 750 euro per jaar krijgen. Voor mensen 
die geen uitkering hebben, geldt een jaarlijks maximum 
van 1500 euro. “Met een vergoeding van 10 tot 11 euro per 
dag zit je daar al snel boven. Bovendien wil een deel van de 
vrijwilligers uit angst voor de Belastingdienst en de sociale 
dienst niet met naam en toenaam geregistreerd staan. Het 
gevolg is dat ze wegblijven en dat het voor ons onmogelijk 
is geworden om aan voldoende personeel te komen. Wij 

hebben besloten dat we in ieder geval 
tijdelijk weer leerkrachten voor de 
overblijf inzetten, maar dat leidt tot 
een taakverzwaring en dat is natuurlijk 
nooit goed!” Uitzendbureaus die voor 
scholen op zoek gingen naar over-
blijfkrachten, slaagden er niet in om 
mensen voor dit werk te interesseren. 
Hetzelfde geldt voor professionele 
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‘We zetten 
tijdelijk 
leerkrachten 
in voor de 
overblijf’

‘Het was 
een extra 
spaarpotje 
bovenop de 
uitkering’
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Geen probleem

De Vereniging voor Openbaar Onderwijs (VOO) heeft voor 
en na de zomervakantie onderzoek gedaan naar de tus-
senschoolse opvang. Dit onderzoek onder 500 schoollei-
ders in het hele land toont een beeld dat niet strookt met 
het personeelsprobleem dat Herbert de Bruijne schetst. 
Slechts één op de vier basisscholen zegt te weinig over-
blijfkrachten te hebben. Het grootste probleem dat uit het 
onderzoek van de VOO naar voren komt, is huisvesting. ‘In 
1550 scholen (��%) vinden de schoolleiders de overblijf-
ruimte ongeschikt’, zo meldt de belangenorganisatie. 
Zie www.voo.nl.


