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De afgelopen jaren is er veel discussie geweest over de wildgroei van het 
management in het onderwijs en de tweedeling tussen witte en zwarte scholen. In die 
discussie is opmerkelijk weinig aandacht besteed aan de vrijwilligersarbeid die op 
scholen wordt verricht. Toch is het niet overdreven te stellen dat zonder de onbetaalde 
inspanningen van ouders een basisschool niet goed kan functioneren, of alleen tegen 
veel hogere kosten, met nog veel meer management. Waar de inzet van ouders groot 
is, kan die de kwaliteit van een school sterk verhogen. 
 Op twee (overwegend witte) scholen, een Montessori- en een openbare school, 
heb ik de inzet van vrijwilligers geïnventariseerd en afgezet tegen de inzet van 
betaalde arbeid. Voor dat laatste cijfer heb ik het aantal klassen vermenigvuldigd met 
36 uur per week maal 40 weken per jaar. Daarbovenop komen nog de uren van de 
(onder)directeur en eventueel die van de conciërge. 

Uit de cijfers blijkt niet dat deze twee scholen gebukt gaan onder een topzwaar 
management - het aandeel van de directie in de betaalde uren is ongeveer 10%. 
Verreweg de grootste post van vrijwilligersinzet, ongeveer 40 procent, betreft de 
tussen-de-middag-opvang, waarvoor ouders nu overigens een bescheiden vergoeding 
ontvangen vanwege een tekortschietend aanbod. De overige posten betreffen de inzet 
van ouders op excursies, bij sportdagen en schoolreizen, in de medezeggenschapsraad 
en de ouderraad, bij Sint- en  Kerstfestiviteiten, voor het beheer van het 
documentatiecentrum en de schoolbibliotheek, het plastificeren en restaureren van 
boeken en spellen, het uitpakken, controleren en ordenen van jaarbestellingen, de 
luizencontrole, het onderhoud van het schoolplein en de taken van was-, klassen- en 
knutselouders.  

Op de Montessorischool bedraagt de totale inzet 2400 uur, wat neerkomt op 
60 uur per week, oftewel anderhalve fulltime baan! Op de openbare school, die bijna 
twee keer zoveel leerlingen telt, bedraagt de totale inzet 2300 uur, ofwel 57,5 uur per 
week. Zoals uit bovenstaande waslijst mag blijken is het vrijwilligerswerk zeer divers, 
elke activiteit vergt weer andere vaardigheden. Ouders zijn ook nog eens zeer flexibel 
inzetbaar. Dit soort flexibele arbeid is op de markt niet te koop en veel activiteiten die 
nu plaatsvinden zouden zonder de inzet van ouders geen doorgang kunnen vinden. 

De verhouding tussen onbetaalde en betaalde inzet van arbeid is op de 
Montessorischool 1:5 en op de openbare school bijna 1:8. Dat verschil kan voor een 
deel worden verklaard uit schaalvoordelen van de openbare school: aan de ouderraad 
bijvoorbeeld worden daar niet meer uren besteed. Het verschil wordt echter 
nadrukkelijk ook bepaald door het feit dat sommige activiteiten op de ene school wel 
en op de andere niet plaatsvinden. Het werk van de leesmoeders op de 
Montessorischool is daarvan het beste voorbeeld: wekelijks komen er acht om 
kinderen extra aandacht te geven bij het verwerven van leesvaardigheden. 

Zoiets werkt natuurlijk door in de kwaliteit van een school. Hoewel de 
vrijwilligersactiviteiten altijd slechts een aanvulling zijn op het reguliere onderwijs, 
kan het effect op de kwaliteit van een school vergelijkbaar zijn met dat van 
(vrijwillige) ouderbijdragen. Ik ken bijvoorbeeld een school die zijn zeer hoge 
ouderbijdrage deels gebruikt om een extra vakdocent Frans aan te stellen. 



Hier dient de vraag zich aan: mógen ouderbijdragen of vrijwilligersinzet mede 
de kwaliteit van scholen bepalen? Zoals bekend is de VVD verklaard voorstander van 
het vergroten van de rol van ouderbijdragen in de financiering van het onderwijs. De 
SP, aan de andere kant van het politiek spectrum, wil de ouderbijdrage eerst 
maximeren en vervolgens afbouwen. 

Wat de vrijwilligersinzet betreft is er een dilemma: enerzijds is het heel mooi 
als ouders zoveel tijd in een school willen steken, anderzijds dreigen verschillen in die 
inzet tussen scholen de tweedeling in het onderwijs te versterken - zeker als 
steekproefsgewijs zou blijken dat het vrijwilligerswerk op grote of zwarte scholen 
stelselmatig achterblijft bij dat op witte of kleinere scholen. Enige bezinning op deze 
tot nu toe veronachtzaamde bron van sociale ongelijkheid lijkt al met al niet 
overdreven.  
 


