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Grofweg 6.700 euro trekt de Rijksoverheid
jaarlijks uit voor elke basisschoolleerling.
Dat geld komt niet allemaal in de klas
terecht. Waar blijft het dan?

Door Rik Kuiper Foto Freek van den Bergh

DE
KOSTEN
VAN 
DE KLAS

De verbazing begon een jaar of twee ge-
leden. Marije van den Berg zat op het toi-
let van de basisschool van haar kinderen
en zag daar een bordje hangen. Wilde ie-
dereen bij vertrek de deur goed dicht-
doen, anders stond het zo slordig?

Toen ze de directeur even later sprak,
vroeg ze hem waarom hij geen dranger
op de deur zette. Zo kwam het gesprek
op het klein onderhoud op school, waar-
bij sommige dingen via het overkoepe-
lende bestuur lopen.

Van den Berg, die ten onrechte dacht
dat drangers bij het bestuur moesten
worden besteld, besloot uit balorigheid
naar de ijzerzaak te gaan. Ze kocht zo’n
dranger en legde die bij de directeur op
het bureau. ‘Ik weet dat we het zo niet
oplossen’, zei ze. ‘Maar voilà.’

En dan was er nog die bijles. Omdat
haar dochter moeite had met lezen en
schrijven, regelde Van den Berg iemand
die haar kon bijspijkeren. De rekening
– 45 euro per uur – vormde gelukkig geen

niet te weinig en bestuurders te veel? En
kan het ministerie het geld niet beter
overmaken naar de scholen in plaats van
de besturen? De Kamer stemt volgende
week over een motie met die strekking.

De directeur zag er wel wat in. En dus
ronselde Van den Berg een paar andere
geïnteresseerden en vroeg ze bij de ge-
meente Leiden een subsidie aan. Het
project ‘Geldstromen door de
school’ kon van start.

Ze begonnen bij de school. De Lucas
van Leydenschool bleek jaarlijks over
een budget van circa 2,4 miljoen euro te
beschikken voor ruim vijfhonderd leer-
lingen. Dat komt neer op circa 4.700
euro per leerling.

Wat doet zo’n doodgewone basis-
school met dat geld? Het meeste, bijna
3.000 euro, gaat naar de leerkracht voor
de klas. Daarnaast draagt elke leerling
jaarlijks nog bij aan het salaris van de
 directie en het onderwijsondersteunend

probleem. Toch begon er iets te knagen
bij Van den Berg, die in het dagelijks
 leven democratische processen onder-
zoekt en daarover advies geeft aan over-
heden. Was het niet raar dat ze maande-
lijks meer aan bijles betaalde dan jaar-
lijks aan ouderbijdrage aan de school?

De dranger en de bijles brachten Van
den Berg op een idee. Ze stelde de school-
directeur voor om de geldstromen in
kaart te brengen. Wat waren de inkom-
sten en de uitgaven van de school? Wie
bepaalde waar het geld heen ging? En
kon dat beter?

De resultaten zouden niet alleen iets
zeggen over hun eigen Lucas van
 Leydenschool, maar hopelijk ook iets
over de organisatie van het onderwijs in
het algemeen, waar al jarenlang discus-
sies worden gevoerd over geld. Want zijn
de budgetten wel toereikend en wordt
het geld goed ingezet? Minister Arie Slob
kondigde deze week nog aan dat te laten
onderzoeken. Verdienen leerkrachten

De Lucas van Leydenschool in Leiden heeft
jaarlijks per leerling ongeveer 4.700 euro te
besteden. Waar komt dat geld terecht?
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