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Geachte leden van de commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
Binnenkort wordt er gestemd over de initiatiefwet betreffende de ouderbijdrage die uitsluiting van kinderen in
het onderwijs moet voorkomen. De kern van de initiatiefwet wordt gevormd door de volgende twee voorstellen:
1. Kinderen van wie de ouders niet in staat zijn de ouderbijdrage te betalen mogen niet worden
uitgesloten van activiteiten die onder verantwoordelijkheid van de school worden georganiseerd
(bijvoorbeeld schoolreisjes of themalessen);
2. Hetzelfde moet gelden voor door de school georganiseerde bijlessen en examentrainingen.
In deze brief willen wij u met klem vragen om voor dit wetsvoorstel te stemmen.

Actueel
Nog steeds worden in Nederland kinderen achtergelaten in de klas terwijl de rest van de groep in de bus richting
kamp of schoolreis gaat. Deelname aan een topsportklas mag natuurlijk nooit afhangen van de mogelijkheid van
ouders om hiervoor te betalen. Kinderen van vermogende ouders kunnen vloeiend tweetalig leren spreken, terwijl
de rest daarvan juist verstoken blijft. Zelfs voor diploma-uitreikingen en kerstvieringen sluiten sommige scholen
kinderen uit. Dit soort onderscheid op grond van het inkomen dan wel vermogen van ouders is in strijd met het
VN-Kinderrechtenverdrag en mag natuurlijk nooit worden gemaakt.

Vrijwillige ouderbijdrage
Een school is veel meer dan alleen de verplichte lesuren. Naar school gaan betekent ook onderdeel zijn
van een gemeenschap, samen nieuwe ervaringen opdoen en je welkom en gelijkwaardig voelen. Ons
onderwijs dient toegankelijk te zijn voor alle kinderen, ongeacht de portemonnee van de ouders. De praktijk leert
helaas dat het niet alle scholen lukt om uitsluiting op dit moment te voorkomen. Sterker nog: er zijn nog veel
scholen die niet duidelijk maken dat het om een vrijwillige ouderbijdrage gaat, sommige scholen sturen zelfs
aanmaningen.

Onderwijsaanbod
De sterke toename van privaat aanbod in scholen in de vorm van bijvoorbeeld huiswerkklassen en tweetalig
onderwijs vormt een bedreiging voor de kansengelijkheid die toch al onder druk staat. Daar komt de ‘selectie voor
de poort’ die ongezien plaatsvindt nog bij: ouders die minder vermogend zijn melden hun kind niet eens aan bij
scholen met hoge schoolkosten, juist omdat ze niet willen dat hun kinderen uitgesloten worden. Met een steeds
verder toenemende kloof tot gevolg.

Diverse schoolbestuurders hebben hun zorgen uitgesproken over verschraling van het onderwijsaanbod bij het
verbieden van uitsluiting. Wij vinden dat we hiermee het verkeerde gesprek voeren. Dit gesprek zou moeten
gaan over de toereikendheid van de lumpsum om te kunnen voorzien in een hoogwaardig en gevarieerd
onderwijsaanbod. Dit wordt nu verward met een gesprek over privaat onderwijs voor een selecte groep kinderen
bekostigd door ouders. Dat laatste vinden wij niet passen in een publiek toegankelijk onderwijsstelsel.

Het wetsvoorstel
Dit wetvoorstel stelt niet dat ouders helemaal niet meer mag worden gevraagd om een financiële bijdrage.
Het betekent wel dat vrijwillig ook echt vrijwillig is.
Voor ouders is het heel erg om je kind te moeten uitleggen dat het niet mee kan doen vanwege jouw financiële
beperkingen. Maar voor kinderen is de uitsluiting het meest schrijnend. Daarom vragen wij u om uitsluiting een
halt toe te roepen zodat elk kind toegang heeft tot kwalitatief hoogwaardig onderwijs en dus voor dit wetsvoorstel
te stemmen.
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