Resultaten peiling ouderbijdrage schoolreisje
(maart/april 2018)
We wilden graag weten wat jullie ervaringen zijn met de ouderbijdrage en de financiële bijdrage die
scholen voor school- of studiereizen vragen. Dit onderzoek is uitgevoerd in samenwerking met het TVprogramma Kassa (BNN/VARA). Naast het Landelijk Ouderpanel is de vragenlijst ook open uitgezet.
De enquête is ingevuld door 1206 respondenten, waarvan 868 ouders van leerlingen in het
basisonderwijs en 338 ouders van leerlingen in het voortgezet onderwijs. 415 ouders van het Landelijk
Ouderpanel hadden de vragenlijst ingevuld (respons 39%). Er is niet gekeken naar representativiteit
van de invullers of andere kenmerken die van invloed zouden kunnen zijn op het onderzoek. De
vragenlijst (19 vragen) bestond uit twee delen: algemene vragen over de ouderbijdrage en specifieke
vragen over het schoolreisje/excursie.

Hogere ouderbijdrage op voortgezet onderwijs
In het basisonderwijs betalen ouders een bijdrage tussen de 30 en 60 euro. In het voortgezet
onderwijs is dat flink hoger en komt deze uit op meer dan 90 euro. Dat bedrag is volgens 1 op de 5
ouders gestegen ten opzichte van vorig jaar. De meeste ouders (88%) betalen de ouderbijdrage en 1
op de 5 ouders vindt dat de bijdrage best wat lager kan. De ouderbijdrage wordt door de meeste
ouders als verplichting ervaring.
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Aparte bijdrage voor schoolreis of studiereis
Voor schoolreisjes op de basisschool zijn de meeste ouders tot €30,- per kind kwijt. Op het voorgezet
onderwijs ligt ook dat bedrag aanzienlijk hoger. 1 op de 3 ouders betaalt meer dan €100,- voor de
studiereis of excursie(s). Meestal wordt de bijdrage hiervoor apart gevraagd, naast de algemene
ouderbijdrage.
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Uitsluiten van een activiteit
Soms mogen kinderen niet deelnemen aan een activiteit wanneer de ouderbijdrage niet is betaald. 1
op de 5 ouders heeft hier ervaring mee. Bij de schoolreisjes of studiereis ligt dat nog hoger. In het
basisonderwijs herkent 1 op 4 ouders dit. In het voortgezet onderwijs 1 op de 3 ouders. Vaak wordt bij
het verzoek tot betalen aangegeven dat een kind niet meekan als er niet betaald wordt.

Wat doen we met de resultaten?
Het TV-programma Kassa besteedt in hun uitzending van 28 april 2018 aandacht aan de ouderbijdrage
voor school- en studiereizen. Leerlingen kunnen niet mee omdat hun ouders de vrijwillige bijdrage
niet kunnen betalen.
Een bijdrage van ouders aan de school is altijd vrijwillig. Het mag dan ook niet te merken zijn voor een
kind of zijn ouders de bijdrage betaald hebben. Alle kinderen gaan mee op schoolreis, hebben de
beschikking over verplicht voorgeschreven digitale leermiddelen en gaan mee op de excursies. Dat is
helaas niet op alle scholen zo en daar blijven we ons voor inzetten.

Wil je meer weten over het onderzoek?
Neem dan contact op met:
Marieke Boon
Ouders & Onderwijs
030-3060800
marieke.boon@oudersonderwijs.nl

