
 
 

 

Belangrijk nieuws: Nieuwe Wet Vrijwillige Ouderbijdrage met ingang van 

 1 augustus 2021 

 

                 Capelle aan den IJssel, juli 2021 

 

Beste ouder(s) of verzorger(s), 
 
Per 1 augustus 2021 wordt een nieuwe wet van kracht aangaande de vrijwillige ouderbijdrage! 

Scholen vragen aan ouders een vrijwillige ouderbijdrage voor de betaling van activiteiten zoals een 
schoolreis, schoolkamp, excursies, de Kerstviering of het Sinterklaasfeest, technasia, extra 
taalcursussen, overblijfkosten bij continurooster, maar ook een aanvullend sportaanbod of dans- en 
muzieklessen en tweetalig onderwijs. Voor alle scholen geldt dat die bijdrage vrijwillig is, ouders die 
de bijdrage niet kunnen betalen, hoeven dat niet te doen.  

Voorheen kon bij Stichting Leergeld een aanvraag worden gedaan; Leergeld betaalde dan 
rechtstreeks aan school. Door de komst van de nieuwe wet, verandert dit: 
De financiële verantwoordelijkheid wordt door de nieuwe wet geheel bij de scholen gelegd. 
Daarom kan voor schoolkosten geen aanvraag meer bij stichting Leergeld worden gedaan. 
Er is een lange tijd van voorbereiding aan de invoering van deze wet vooraf gegaan en alle scholen 
zijn hierover door het ministerie van OCW en de PO-raad/VO-raad ingelicht.  

Samenvatting van de wet: 

• Alle leerlingen mogen meedoen met alle activiteiten die de school organiseert, ook als de 
ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet kunnen betalen.  

• Scholen moeten dit vermelden in de schoolgids en het schoolplan. Het gaat om activiteiten 
buiten het verplichte onderwijsprogramma, georganiseerd door het ‘bevoegd gezag’.  

• Ouders hoeven geen reden op te geven waarom zij niet betalen of inzicht te geven in hun 
financiële situatie.  

• Bij niet-betaling mag geen herinnering of incasso worden gestuurd. 
• Het aanbieden van een alternatief programma voor leerlingen voor wie niet betaald is, 

volstaat niet meer.  
• De onderwijsinspectie houdt toezicht; ouders kunnen signalen doorgeven.  

  



 
 
Welke gevolgen heeft dat voor u? 
Als u van school een factuur ontvangt en deze niet kan betalen, bent u niet verplicht dat te doen. Dit 
heeft geen consequenties voor uw kind wat betreft deelname aan alle activiteiten.  
 
Wat kan u doen nadat u een factuur heeft gekregen? 
Neem contact op met school (per email, telefonisch of persoonlijk) en meld dat u de vrijwillige 
ouderbijdrage niet gaat betalen. U kunt daarbij ook deze brief doorsturen naar school.  
Als het goed is, krijgt u hierna geen factuur of herinnering meer. 
 
Krijgt u tóch nog een herinnering of komt u er met de school niet uit, neem dan contact op met 
Stichting Leergeld: (info@leergeldijssel.nl of via 010-4426395). 
Omdat Leergeld zich blijft inzetten voor kinderen uit gezinnen met een laag inkomen, zullen wij, met 
uw toestemming, contact opnemen met de school. 
Op landelijk niveau zullen situaties waarbij de scholen zich niet aan de nieuwe wet houden, worden 
genoteerd voor de evaluatie van de wet die in 2023 zal plaats vinden. 
 
Wat vergoedt Stichting Leergeld Hollandsche IJssel nog wel? 
Natuurlijk kunt u bij ons aanvragen blijven doen voor sport, verjaardagen, een fiets, schoolspullen, 
een laptop, muziek-, zwem-, theater- of dansles en toegangskaarten voor diergaarde Blijdorp (zolang 
we nog niet door de voorraad heen zijn). 
 
Doe een aanvraag via www.leergeldijssel.nl 
Hebt u nog vragen? Neem contact met ons op. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
Yolande Holleboom 
Coördinator stichting Leergeld Hollandsche IJssel 
 
 
 
 
 
Email:   info@leergeldijssel.nl 
Telefoon:  010-4425396 (telefonische bereikbaarheid:  maandagochtend en donderdagochtend 

van 09.00 – 12.00 uur) 
 
 
 
Voor meer informatie:  
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/financiering-onderwijs/private-bijdragen-in-het-
onderwijs 
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