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Schriftelijke vragen over kansengelijkheid onderwijs 

 

 

Geacht college, 

 

Vanuit de landelijke overheid is er begonnen met het wegnemen van de kansenongelijkheid in 

het onderwijs. Per 1 augustus 2021 treedt er een nieuwe wet in werking over de vrijwillige 

ouderbijdrage. Met deze wet wordt vastgelegd dat ook leerlingen wiens ouders de vrijwillige 

ouderbijdrage niet betalen, mee moeten kunnen doen aan alle activiteiten die georganiseerd 

worden door de school. De uitzondering voor VO profielscholen (TTO, LOOT, Technasium), 

waarover de Tweede Kamer een amendement heeft aangenomen, komt er op juridische 

gronden niet.1            

 Voor de VVD is het belangrijk dat ieder kind de kans heeft om te groeien. Goed 

onderwijs is daarbij essentieel en de financiële middelen van de ouders mag hierin geen 

invloed hebben. Om dat te faciliteren is de ouderbijdrage op vrijwillige basis. Ouders die 

financiële ondersteuning nodig hebben kunnen aanspraak maken op het Kindpakket. 

 Een onvoorziene gevolg van de nieuwe wet is dat scholen mogelijk minder financiële 

middelen tot haar beschikking hebben om educatieve activiteiten te organiseren. Het vrijwillig 

maken van de ouderbijdrage kan er toe leiden dat ouders niet de drempel zullen nemen om 

beroep te doen op eventuele financiële ondersteuning, Waar scholen voorheen rekening 

konden houden met de ouderlijke bijdrage moeten zij nu in haar begroting rekening houden 

met onvoorziene kosten betreffende educatieve activiteiten. Dit betreft met name VO scholen 

met een profilering, zoals eerder genoemd.  

De VVD heeft daarom de volgende vragen aan het college: 

 Is het college bekend met scholen in Hengelo die door de nieuwe wetgeving minder 

financiële middelen hebben? 

 Is er een vermindering te constateren in de aanvragen bij het Kindpakket betreffende 

de educatieve activiteiten? 

Wij kijken uit naar de beantwoording. 

Met goede groet, 

Mitchell Boers 

Raadslid VVD Hengelo 

                                                           
1 Informatiebrochure OCW over nieuwe wet vrijwillige ouderbijdrage. (2021, 18 maart). VO-raad. 
https://www.vo-raad.nl/nieuws/informatiebrochure-ocw-over-nieuwe-wet-vrijwillige-ouderbijdrage 


