Case: Naschoolse opvang aan basisschoolkinderen door het po
Een commerciële instelling, die naschoolse activiteiten aanbiedt, klaagt dat zij concurrentie
ondervinden van een basisschool, die recent ook naschoolse opvang is gaan aanbieden. Met name
dat de basisschool gratis naschoolse opvang aanbiedt, om zich te onderscheiden van andere
scholen in de buurt, wordt ervaren als oneerlijke concurrentie. Dit is des te vervelender, omdat de
commerciële instelling net in haar huisvesting heeft geïnvesteerd en deze nog moet terugverdienen.
De commerciële instelling vraagt zich af of de basisschool zomaar gratis naschoolse opvang kan
gaan aanbieden.
Feiten en omstandigheden


Een basisschool verzorgt sinds korte tijd naschoolse opvang voor haar leerlingen, nadat diverse
ouders hier om hebben verzocht.



De school ziet hierin ook een onderwijskundig belang: het is voor de leerlingen goed als zij ook
na schooltijd goede begeleiding hebben en leuke en leerzame activiteiten kunnen ondernemen.



Een commerciële instelling in de buurt verzorgt ook naschoolse opvang. Kwalitatief is er tussen
deze commerciële instelling en de po-instelling geen groot verschil in het aanbod; wél is er een
prijsverschil. De basisschool verzorgt de naschoolse opvang namelijk gratis.



Dit is met name mogelijk door de lage kosten; de basisschool maakt gebruik van vrijwilligers



Wel wordt in het kader van de opvang gebruik gemaakt van het schoolgebouw en de overige
faciliteiten van de school. Deze faciliteiten worden met de publieke financiering bekostigd (bv.
verwarmingskosten).

Juridisch kader


Basisscholen zijn volgens de wet verplicht om zorg te dragen voor tussen- en naschoolse
opvang (art. 45 Wpo).



Basisscholen zijn ook verplicht (zo volgt uit datzelfde artikel) om de kosten daarvoor door te
berekenen aan de ouders.

Conclusie
Nee, dit mag niet. In de Wet op het primair onderwijs staat beschreven dat de kosten die
voortvloeien uit de voor-, tussen- en naschoolse opvang, ten laste moeten worden gelegd bij de
ouders, voogden of verzorgers. Dit betekent dat de basisschool voor het gebruik van publieke
middelen (het schoolgebouw, verwarming) in ieder geval de feitelijke kosten en ten minste een
marktconforme prijs in rekening moet brengen. Investeren van publieke middelen in deze
kinderopvang (niet een bekostigde wettelijke taak) is niet toegestaan.
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