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Verplicht vrijwillig
Tamara de Lange, coördinator marketingcommunicatie en pr AOC Oost: “Wij hebben geen
vrijwillige bijdrage, maar een schoolrekening. Als
een leerling niet meegaat op een excursie waarvoor wel is betaald, dan wordt het geld teruggestort. Naar aanleiding van het zwartboek hebben we besloten nog eens kritisch naar de
schoolrekening te kijken. Daarbij kijken we bijvoorbeeld naar licenties en auteursrechten van
digitale hulpmiddelen. Maar we zijn nog geen
gekke dingen tegengekomen.”
John van de Ven, teamleider mbo Helicon
Opleidingen Nijmegen: “De kosten die wij
doorberekenen zijn altijd vooraf bekend
gemaakt. Ik zie het niet als extra kosten die wij
onterecht in rekening brengen, maar een vrijwillige bijdrage moet ook vrijwillig zijn. Er is weleens discussie over bloemwerk. Wij zeggen altijd
van tevoren dat als mensen de opleiding gaan
doen, dat er kosten verbonden kunnen zijn aan
de praktijkles. Als je op stage of elders nooit iets
gratis meekrijgt, dan moet je zelf bloemen aanschaffen. Maar je mag het werkstuk achteraf
ook altijd mee naar huis nemen.”

Yvonne Marcus, hoofd kwaliteit en onderwijs
Clusius College: “Ook wij doen het niet volgens
de eisen. De worsteling zit hem in het feit dat je
toch de onderdelen wil blijven bieden die je uit de
bijdrage betaalt. We gaan het wel beter en helderder factureren. Maar sommige dingen kunnen we straks misschien niet meer doorberekenen aan de student. De vraag is dan of we het
als school zelf kunnen betalen. Het gaat dan bijvoorbeeld om excursies, gastsprekers en vervoer
naar de praktijkschool.”
Tamara van de Wijnckel, directeur onderwijsbedrijfsvoering Edudelta Onderwijsgroep: “We hebben met een kritische blik naar
onze vrijwillige ouderbijdrage gekeken en de bijdrage aangepast, zodat deze voldoet aan de
gestelde eisen. We bieden extra faciliteiten en
activiteiten voor onze studenten, maar proberen
de kosten die hieraan zijn verbonden zo laag
mogelijk te houden. Ouders worden goed geïnformeerd over het feit dat de bijdrage vrijwillig is
en waarvoor de bijdrage wordt gebruikt.”

Ton Stierhout, voorzitter CvB AOC Friesland: “Onze algemene lijn is dat we binnen de
wettelijke kaders opereren, maar het zwartboek
van JOB geeft zeker aanleiding om binnenkort
nader onderzoek te doen of dit in de praktijk
inderdaad overal wordt nageleefd. De op onze
internetsite verstrekte informatie over studiekosten zal beter worden gespecificeerd.”
Maarten Wevers, beleidsmedewerker onderwijs Groenhorst College: “Het zwartboek vind
ik erg eenzijdig. Binnen het groen onderwijs
wordt al sinds jaar en dag gewerkt met bijdragen van de deelnemer, die door 99 procent
gewoon worden betaald. Instellingen vragen de
bijdrage niet omdat ze er zelf beter van willen
worden, maar omdat ze wat extra’s willen verzorgen voor de deelnemers. De Onderwijsinspectie heeft met instellingen vaak al afspraken
gemaakt over meer eenduidigheid in de totstandkoming van de ouderbijdrage. Een belangrijk onderdeel hiervan was het gezamenlijke
onderzoek van de MBO Raad en JOB. Maar omdat
JOB er plotseling uitstapt, loopt het hele proces
vertraging op.”
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De Jongerenorgani
satie Beroepsonderwijs
(JOB) heeft de
Tweede Kamer op
7 februari een
Zwartboek School
kosten aangeboden.
JOB is boos omdat
schoolkosten ten
onrechte worden
doorberekend aan
mbo-studenten onder
de noemer vrijwillige
bijdrage, regelmatig
onder dreiging van een
incassoprocedure. Hoe
gaat het groen onder
wijs om met de ‘vrij
willige’ bijdrage aan
de schoolkosten?

Wat is uw mening?
Vul de poll in op
www.groenonderwijs.nl.
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