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Vrijwilligers op school: belangrijk om weten! 

Sinds eind juli 2018 is er een nieuwe vrijwilligerswet. Deze nieuwe wet geeft de vele vrijwilligers een 

duidelijk statuut. Wat dit precies betekent, lees je hieronder. 

 

Voor alle duidelijkheid… wat is vrijwilligerswerk? 

Je bent vrijwilliger als jij je inzet voor een organisatie zonder winstoogmerk. Als je er geen geld mee 

verdient. Als niemand je verplicht om dit te doen. Dit geldt niet voor klusjes die je als vriendendienst 

doet voor iemand. 

Als je in het bestuur van een organisatie zit, ben je eveneens een vrijwilliger. Dan geldt de 

vrijwilligerswet ook voor jou. 

 

Valt de ouderraad of het oudercomité van de school ook onder vrijwilligerswerk? 

Zeker! Je kan als ouderwerking van een gemeentelijke, stedelijke of provinciale school de structuur 

van een feitelijke vereniging of de vzw-structuur aannemen om op die manier de school te 

ondersteunen. Ben je als vrijwilliger lid van een ouderraad volgens het participatiedecreet van 2004 

dan verschilt dit van de twee vorige structuren. Wil je meer weten over het verschil tussen 

oudercomité en ouderraad, kijk dan op onze website of neem contact op. 

 

Heb je rechten en plichten als vrijwilliger? 

Ja, je hebt wettelijke rechten en plichten. Eerst en vooral heb je recht op informatie over alles wat er 

binnen je organisatie gebeurt. Maar je bent in de meeste gevallen ook beschermd tegen burgerlijke 

aansprakelijkheid. 

De organisatie moet je op de hoogte houden van haar doel. Waar is ze mee bezig? Welk soort 

organisatie is het: een feitelijke vereniging, een vzw, … ? Hoe zit het met de verzekeringen? Zijn er 

kosten die je terugbetaald krijgt? Heb je een geheimhoudingsplicht of niet en waarover? … 

 

Ben ik als vrijwilliger op school verzekerd? 

Dat ben je zeker. Hier is het opnieuw belangrijk welke structuur de organisatie heeft. Een 

ouderwerking als feitelijke vereniging of als vzw verschillen wat verzekeringen betreft. Ook voor een 

ouderraad volgens het participatiedecreet van 2004 ligt het enigszins anders. Wil je meer weten over 

de verschillen inzake verzekeringen, kijk dan op onze website. 

Wil je alles weten over vrijwilligerswerk? vrijwilligerswerk.be 
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https://koogo.be/ouderwerking
https://koogo.be/contact
https://vrijwilligerswerk.be/wetgeving/vrijwilligerswet/wat-is-vrijwilligerswerk

