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Virtueel fonds voor onvergetelijke schooltijd

Naam:  
Kees van Bergeijk

Functie: 
Bestuurder/algemeen directeur

School: 
Martinuscollege in 
Grootebroek, West-Friesland 
(voortgezet onderwijs)

Wat weet jij nog van je middelbare schooltijd? Waarschijnlijk denk je al 
snel terug aan de buitenlandreis die je met je klasgenoten maakte, of 
een andere bijzondere excursie. Volgens Kees van Bergeijk, directeur op 
het Martinuscollege, zijn het juist die activiteiten die een onvergetelijke 
indruk maken op een leerling. En daar moet iedereen aan deel kunnen 
nemen, ongeacht of ouders de vrijwillige ouderbijdrage betalen, zo 
staat nu ook in de wet. Alleen, hoe bekostig je zoiets als niet alle ouders 
hiervoor een financiële bijdrage kunnen doen? Van Bergeijk kwam met 
een idee. Hij zette samen met de school een fonds op waarmee hij de 
komende vijf jaar vooruit kan.  

“Onderwijs is zeg maar echt mijn ding”, 
aldus Kees van Bergeijk. Hij voelt zich dan 
ook helemaal thuis op het Martinuscollege 
in het West-Friese Grootebroek. “We bieden 
álle onderwijsniveaus aan, van vmbo kader 
tot en met gymnasium. En dat allemaal op 
één locatie. Daarnaast staan we bekend om 
onze drie speerpunten: zo streven we naar 
(persoonlijke) resultaten, bieden we een 
positieve leeromgeving en krijgen leerlingen 
onderwijs op maat. Iets waar we als school 
erg trots op zijn!”

Virtueel fonds
Naast zijn werk als directeur op het 
Martinuscollege neemt hij deel in allerlei 

werkgroepen, commissies en denktanks 
die ‘iets’ te maken hebben met onderwijs. 
Niet zo gek dus dat juist hij met het idee 
kwam voor een fonds, een plek van waaruit 
verschillende schoolactiviteiten worden 
betaald. Een alternatieve aanpak die nodig 
is, zeker nu de nieuwe wet van kracht 
is, aldus Kees. “Hoewel wij er als school 
altijd al naar streefden om álle kinderen te 
betrekken bij onze activiteiten, bijvoorbeeld 
door kosten laag te houden, is het nu 
zaak om hier volledig aan te voldoen. Het 
aanbieden van een alternatieve activiteit 
aan kinderen wiens ouders het niet kunnen 
betalen, is geen optie meer. En dus zit je als 
school met extra kosten. Die zou je voor 



nu eventueel kunnen betalen met het geld 
vanuit het Nationaal Programma Onderwijs, 
maar dat is natuurlijk geen lange-
termijnoplossing en het is ook niet waar 
deze gelden eigenlijk voor zijn bedoeld.”

Het oprichten van een fonds is eigenlijk 
vrij eenvoudig. “Het is een virtuele 
bankrekening waarop verschillende 
geldstromen binnenkomen. En wij zijn als 
school de hoofdsponsor”, aldus Kees. “Niet 
alleen komt in dit fonds het geld vanuit de 

vrijwillige ouderbijdrage binnen, we hebben 
ook gekeken naar alternatieve geldschieters. 
Zo hebben we contact gezocht met het 
bedrijfsleven om een bijdrage te doen. In 
ruil daarvoor gaan we bijvoorbeeld een 
dag op bezoek bij zo’n bedrijf. Hebben 
de kinderen gelijk een mooi uitstapje te 
pakken. Daarbij moet je als school natuurlijk 
wel in het achterhoofd houden dat bedrijven 
verder geen invloed mogen uitoefenen op je 
onderwijsprogramma.” 

Crowdfunding
Een andere manier om het fonds aan te 
vullen, is door middel van crowdfunding. 
Kees: “Zo roepen we mensen online op 
om donateur te worden van onze school, 
waaronder ouders van leerlingen, maar 
ook mensen buiten de school, bedrijven 
en andere organisaties. Ook dat levert 
weer wat extra’s op voor het fonds.” Al 
met al hebben de inspanningen van Kees 
en zijn team ervoor gezorgd dat het fonds 
al redelijk gevuld is. “We kunnen nu zo’n 

vijf jaar vooruit. Dat betekent dat er weer 
mooie reizen naar o.a. Rome, Londen, 
Berlijn, Madrid en tripjes binnen Nederland 
op de planning staan voor onze leerlingen. 
Uiteraard vragen we ouders die dat kunnen 
missen hiervoor nog steeds een bijdrage 
te doen, maar voor de ouders die dat niet 
kunnen of willen betalen is nu een oplossing 
gevonden. En daar ben ik blij mee. Want zeg 
nu eerlijk, je gunt het toch iedere leerling 
om die bijzondere excursie of buitenlandreis 
mee te maken? Dat is iets waar je jaren later 
nog met veel plezier aan terugdenkt!”

“Het oprichten van een 
fonds is eigenlijk vrij 
eenvoudig. Het is een vituele 
bankrekening waarop 
verschillende geldstormen 
binnenkomen en wij zijn als 
school de hoofdsponsor”

Waar kan ik meer informatie 
vinden?
Meer informatie over de vrijwillige 
ouderbijdrage kunt u vinden op:  
www.rijksoverheid.nl/
vrijwilligeouderbijdrage
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