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Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het lid Van den Hul (PvdA) over 
het bericht dat bijna de helft van alle mbo-scholieren zegt dat ze boeken en 

materiaal moet kopen voor hun opleiding die ze daarna nooit meer gebruiken.  
 

De vragen zijn toegezonden op 1 juni 2018 met kenmerk 2018Z10261. 
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2018Z10261 
 
Vragen van het lid Van den Hul (PvdA) aan de minister van Onderwijs, 
Cultuur en Wetenschap over het bericht dat bijna de helft van alle mbo-
scholieren zegt dat ze boeken en materiaal moeten kopen voor hun 
opleiding die ze daarna nooit meer gebruiken. (ingezonden 1 juni 2018) 
 
1 

Heeft u kennisgenomen van de antwoorden van de voormalige minister Van 
Bijsterveldt op de Kamervragen over extra bijdragen die regionaal 
opleidingscentra (roc’s) vragen in verband met opleidingsgebonden kosten 1) en 
van de voormalige staatssecretaris Dekker op Kamervragen over scholen die 
ouders onder druk zetten om schoolkosten te betalen die helemaal niet verplicht 
zijn? 2) 
 

Ja. 
  
2 
Gaat u in uw beleid vervolg geven aan de manier waarop deze bewindspersonen 
stelling hebben genomen ten aanzien van schoolkosten? Zo ja, hoe gaat u dat dan 
gestalte geven? Zo nee, welke overwegingen liggen daaraan ten grondslag? 

 
Ja, ik heb in mijn beleid daaraan vervolg geven: 

 Zoals ook in de verzamelbrief toezeggingen mbo staat, die vandaag 

tevens naar de Kamer gestuurd wordt, hebben de afgelopen periode de 
MBO Raad en JOB in samenspraak met het ministerie van OCW 
gesprekken gevoerd over de inhoud van een handreiking schoolkosten. 
Deze handreiking is opgesteld met het doel om meer duidelijkheid te 

scheppen over de regels omtrent schoolkosten, het schoolkostenbeleid 
binnen de instelling en hoe samen met de studentenraad invulling kan 
worden gegeven aan het instemmingsrecht van de studentenraad daarop. 
Ik ben blij dat ik, in samenwerking met de MBO Raad en JOB, meer 
helderheid kan bieden over schoolkosten in het mbo; 
 

 In de handreiking staat o.a. dat de studentenraad, sinds 1 januari 2017, 

instemmingsrecht op het schoolkostenbeleid heeft. Met het 
instemmingsrecht op het schoolkostenbeleid kunnen studentenraden 
adviseren over de uitgangspunten die het bevoegd gezag hanteert bij 
onder andere het voorschrijven van aan te schaffen boeken en andere 

benodigdheden. Bij het voorschrijven van onderwijsbenodigdheden voor 
rekening van de student staat voorop dat de instelling bij het 

voorschrijven ervan soberheid dient te betrachten en de redelijkheid en 
billijkheid in acht moet nemen; 
 

 De Inspectie van het Onderwijs houdt toezicht op de schoolkosten en ziet 
erop toe dat er op een juiste manier wordt omgegaan met de 
schoolkosten. Sinds september 2012 wordt bij alle reguliere onderzoeken 
van de Inspectie van het Onderwijs nadrukkelijk naar schoolkosten 

gekeken. Bij signalen van onjuist beleid doet de Inspectie van het 
Onderwijs ook onderzoek. De inspectie zal vanaf nu op basis van de 
eerder genoemde handreiking toezicht houden.  
 

Voor meer informatie verwijs ik u naar eerder genoemde verzamelbrief en de 
handreiking schoolkosten die als bijlage bij de brief zit. 
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3 
Hoe beoordeelt u in dit licht het onderzoek onder ruim 260.000 mbo'ers dat 
aantoont dat de helft van alle mbo-scholieren boeken en materiaal moeten kopen 
voor hun opleiding die ze daarna nooit meer gebruiken? 3) 
  
Bij alle mbo-instellingen heeft een deel van de leerlingen aangegeven dat 
gekochte boeken en lesmateriaal niet gebruikt worden. 

Dit aandeel varieert tussen instellingen van 18% tot 59%, met een gemiddelde 

van 43%. Op http://www.jobmonitorresultaten.nl  publiceert JOB de gegevens per 
instelling en per opleiding binnen een instelling.  
 
Met de uitkomsten van de JOB-monitor kunnen studenten het gesprek aangaan 
met de instelling over wat er binnen de instelling speelt. Dit moet er toe leiden 
dat het onderwijs per instelling verbetert. Met de uitkomsten van de JOB-monitor 

kan worden ingezoomd op de mening van de studenten op opleidingsniveau. 
Hierdoor kunnen studentenraden gericht aan de slag met de opleidingen waar de 
problemen schijnbaar het grootste zijn.  
 
4 
Deelt u de mening dat het extra sneu is als mbo’ers schoolkosten moeten maken 

die eigenlijk totaal overbodig zijn? 
 
Ik deel die mening. Het is ongewenst als een instelling boeken voorschrijft die 
ongebruikt blijven. Ik ben blij te constateren dat de MBO Raad deze opvatting ook 

deelt. Ik vind dat regelmatig dient te worden geëvalueerd of voorgeschreven 
boeken daadwerkelijk worden gebruikt en de boekenlijsten daarop worden 
aangepast. Dit punt is ook meegenomen in de handreiking over schoolkosten. 

 
5 
Wat gaat u in dezen ondernemen ten aanzien van zulke overbodige schoolkosten? 
 
Bij het voorschrijven van onderwijsbenodigdheden aan studenten dienen 
instellingen soberheid te betrachten en de redelijkheid en billijkheid in acht te 
nemen.  

 
Met de invoering van het instemmingsrecht op het schoolkostenbeleid voor 
studentenraden zijn deze meer in positie gebracht ten aanzien van de 
instellingen. De studentenraad heeft meer invloed op de hoofdlijnen van het 
schoolkostenbeleid. De instelling zal dus heel duidelijk moeten uitleggen hoe zij 

komt tot het voorschrijven van onderwijsbenodigdheden (voor rekening van de 

student) en bijvoorbeeld ook op welke manier zij oplossingen biedt voor 
studenten met minder financiële ruimte. Hiermee wordt bevorderd dat de 
schoolkosten niet hoger zijn dan noodzakelijk. 
 
Zie verder antwoord 2.   
 
6 

Wat zijn de gevolgen van zulke schoolkosten voor de toegankelijkheid van het 
mbo? 
 
Na inschrijving van een student op een mbo-opleiding en betaling van het les- of 
cursusgeld heeft de student toegang tot het onderwijs. De kosten voor een 
opleiding mogen nooit de toegankelijkheid belemmeren.  
 

 
 
 
 

http://www.jobmonitorresultaten.nl/
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7 
Wat is in dit verband uw reactie op de volgende stelling van de MBO Raad: 
“Scholen krijgen geen geld voor leermiddelen. Als scholen moeten gaan zorgen 
voor leermiddelen, moet de overheid daarvoor geld ter beschikking stellen.” 3) 
 
De mbo-instelling is verantwoordelijk voor de basisuitrusting voor een mbo-
opleiding. Dit betekent dat de instelling met de rijksbijdrage, aangevuld met les- 

en cursusgelden, de onderwijsactiviteiten en de daarvoor benodigde inventaris 

dient te bekostigen, die op basis van het betreffende kwalificatie-dossier 
noodzakelijk zijn. Hierdoor worden de studenten in staat gesteld het onderwijs te 
volgen en het mbo-diploma te behalen. Het is de maatschappelijke 
verantwoordelijkheid van de mbo-instellingen om deze kosten sober en 
beheersbaar te houden. 
  

1) Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2010-2011, nr. 2964. 
2) Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2014-2015, nr. 144. 
3) 'Helft mbo'ers moet spullen kopen die ze vervolgens niet gebruiken' 
(https://nos.nl/op3/artikel/2234333-helft-mbo-ers-moet-spullen-kopen-die-ze-
vervolgens-niet-gebruiken.html) 
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