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BGV-webcafé: Het kind van de rekening 

In de vorige nieuwsbrief las u al over onze zorgen n.a.v. de aanscherping van 

de Wet over Vrijwillige Ouderbijdrage per 1-8-2021. De wet beoogt te 

voorkomen dat een kind wordt uitgesloten van schoolactiviteiten die (deels) 

worden betaald uit de ouderbijdrage. De vrees is echter dat precies het 

omgekeerde wordt bereikt: de tweedeling in onze maatschappij wordt vergroot. 

Want scholen met veelal draagkrachtige ouders kunnen hun reizen- en 

excursieaanbod continueren, zolang als de ouders vrijwillig blijven bijdragen. 

Andere scholen zullen in hun aanbod moeten snijden, als de vrijwillige 

ouderbijdragen substantieel teruglopen. Deze maatregel werkt door voor alle 

vakken op alle niveaus van het onderwijs. Voor sommige vakken echter grijpt dit 

direct in in het curriculum, omdat bijvoorbeeld op het gymnasium, TTO, 

Technasium of verschillende profielscholen, de activiteiten een vast en 

betekenisvol onderdeel van het schoolvakcurriculum zijn. 

Hoe leeft dit thema in uw school? Welke gevolgen zijn merkbaar of worden 

voorzien?  

De BGV organiseert een BGV-webcafé gevolgd door een peiling om met u te 

inventariseren hoe deze aanscherping van de wet op uw school wordt 

geïmplementeerd en wat de gevolgen daarvoor zijn voor het curriculum. Ook 

binnen de AOb is de aandacht gericht op de gevolgen van de wetswijziging en 

het AOb-bestuur vraagt de BGV om ook de implicaties voor het 

gymnasiumonderwijs in kaart te brengen. 

• Het BGV- webcafé vindt plaats op woensdag 17 november 15.30 - 

17.00 uur. Leden en niet-leden kunnen zich aanmelden via 

de agenda van de AOb. 

https://www.aob.nl/agenda/webcafe-belangengroep-gymnasiale-vorming/


 

• Hier vindt u de link naar de peiling. Uw reactie zien wij graag tegemoet 

voor dinsdag 16 november. 

 

Vervolg op Selfie met Sappho 

De VCN en BGV zijn in overleg met het ministerie OCW over aanpassingen van 

het examenprogramma GTC en LTC aan de recente ontwikkelingen en de 

inzichten zoals ook beschreven zijn in het rapport Selfie met Sappho. Er wordt 

nu een subsidie aangevraagd om een traject te starten als de voorbereiding 

hierop. Beoogde looptijd van die voorfase is 24 maanden te starten in 2022  We 

houden u op de hoogte. 

 

Vacatures bestuur BGV 

Ter versterking van het huidige bestuur is de BGV op zoek naar twee betrokken 

collega’s  

• met hart voor gymnasiaal onderwijs; 

• met een beetje tijd en inzet ‘over’; 

• met (of bereid tot) lidmaatschap van de AOb 

Gezien de samenstelling van ons huidige bestuur strekken te volgende punten 

tot aanbeveling:  

• beschikt over goede digitale vaardigheden; 

• is actief in de school en betrokken bij het gymnasiale onderwijs. 

Wil je je inzetten voor gymnasiaal onderwijs stuur dan een e-mail 

aan  bgv@aob.nl. Meer informatie over de BGV vind je hier. 

Ken je iemand die geknipt is voor de BGV, breng hem of haar dan onze oproep 

onder de aandacht. 

 

Save the date 

Op zaterdag 10 september 2022 hoopt de BGV haar 50-jarig bestaan te 

vieren. Geen feest zonder gasten. Zet u deze datum alvast in uw agenda! 

 

http://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=KiYgV9CSYUaEKFRI-XZi8SwF2E4ZLrxHqkIJdd0ICPZUNk1UWk9aMDFaNzBNS0JYT1ZZSktKTDA0TC4u
mailto:bgv@aob.nl
https://bgv.aob.nl/wp-content/uploads/2021/11/Belangengroep-Gymnasiale-Vorming-zoekt-nieuwe-bestuursleden-nov-2021.pdf


 

 

klassieke-agenda: 

• VU-nascholingsdagen: vrijdag 12 
november (meer info) 

• Deadline peiling: dinsdag 16 november 
2021 

• BGV-webcafé: woensdag 17 november 
2021 15.30 - 17.00 uur (aanmelden) 

• BGV-lustrum 50 jaar BGV. save the date : 
zaterdag 10 September 2022 

 

 

https://vu.nl/nl/onderwijs/professionals/cursussen-opleidingen/nascholingsdag-griekse-en-latijnse-taal-en-cultuur
https://www.aob.nl/agenda/webcafe-belangengroep-gymnasiale-vorming/
https://www.nieuwsbrievenminocw.nl/actueel/nieuws/2021/03/17/nieuwe-wetgeving-vrijwillige-ouderbijdrage

