


Waarom een symposium

over

leermiddelenbeleid

&

schoolkosten?



Veranderingen 2016-2017 

Nu is er dit schooljaar al het nodige veranderd:

• Tijdelijke regeling voorziening leermiddelen

• Per 1 januari 2017 Ov-jaarkaart

• Per 1 januari 2017, studentenraad heeft instemmingsrecht op 

het schoolkostenbeleid. 

• 21 november 2016, brief van het ministerie van OCW als 

nadere toelichting op de schoolkostenbrief van 2012. Reactie 

op een motie van de SP.

• Belangrijkste conclusie van de brief van 2016 is dat de school 

onderwijsbenodigdheden aan de student mag vragen, maar dat 

de student bepaalt hoe en waar hij de onderwijsbenodigdheden 

verkrijgt.



Wat is nog niet helder

Maar er is nog veel te doen…

• Nog steeds onduidelijk wat er nu wel en niet op de 

leermiddelenlijst mag staan (gereedschappen).

• Hoe om te gaan met collectieve inkoop

• Hoe om te gaan met leermiddelen waar maar één aanbieder 

van is. 

• Hoe om te gaan met readers die door de school worden 

samengesteld en nergens anders verkrijgbaar zijn?.

• Hoe om te gaan met sportkleding waar het logo van het 

(school-) team op staat.



Instemmingsrecht 

studentenraad
• Samen met de studentenraad afspraken maken.

• Studentenraad heeft ook een verantwoordelijkheid.

• Wat heeft de studentenraad nodig om die rol goed te kunnen 

vervullen (kennis, tijd, ondersteuning).

• Inspectie zou het beleid van de school als de studentenraad 

daarmee heeft ingestemd ook goed moeten keuren.



Netwerk schoolkosten en 

leermiddelen
De sector zelf zit ook niet stil…bv het initiatief van Rijn IJssel/Sambo ea:

MBO-Netwerk Leermiddelenbeleid & schoolkosten.

Doel : kennis en ervaring op dit onderwerp uitwisselen.

Ambitie : meer aandacht voor schoolkosten en leermiddelen, zowel op de    

scholen zelf als op landelijk niveau.

Elke twee jaar een landelijke dag over dit thema.

Vraag/oproep: wie wil er regelmatig op de hoogte worden gehouden over dit 

onderwerp.



Dank voor uw aandacht


