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Vragen van het lid Pechtold (D66) aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap  over de 
keuze tussen gratis schoolboeken en de kwaliteit van het onderwijs. (Ingezonden 26 september 2007) 
 
1 
Heeft u kennisgenomen van de berichtgeving over de keuze tussen gratis schoolboeken en de kwaliteit 
van het onderwijs, waarvoor veel scholen zich gesteld zien? 1) 
Antwoord: 
Ja. 
 
2 
Hoe beoordeelt u de reactie van onder meer de VO-Raad en de Groep Educatieve Uitgeverijen waarin 
zij stellen dat scholen gedwongen worden klassen te vergroten, schoolboeken te schrappen of leraren 
te ontslaan als het kabinet niet meer geld ter   beschikking stelt voor de invoering van gratis 
schoolboeken? 
Antwoord: 
Vanuit de posities die de VO-raad en respectievelijk de Groep Educatieve Uitgeverijen in dit geheel 
hebben, kan ik me de reacties van beiden voorstellen in relatie tot de discussie en de besluitvorming 
over het beschikbare budget van dit moment. Echter de €290 miljoen die beschikbaar is voor de 
scholen is vastgesteld op basis van de gemiddelde kosten van een boekenpakket. Hiervoor zijn de 
gegevens gebruikt van  de SLO/NICL van 2005 (€ 300) en de informatie van Iddink van 2006 over de 
daadwerkelijk bestelde boeken (€ 304). Het beschikbare bedrag sluit dus aan bij hoeveel er feitelijk 
gemiddeld aan schoolboeken wordt uitgegeven. Natuurlijk betekent een gemiddeld bedrag per leerling 
dat er scholen zijn waar een gemiddeld schoolboekenpakket nu meer kost dan de bijdrage van het rijk 
en scholen waar dit gelijk of minder is.  
De ophoging van de lumpsum met extra geld voor de aanschaf van schoolboeken, houdt in dat scholen 
voortaan beschikken over middelen waarmee leermiddelenbeleid gevoerd kan worden. De VO-raad zelf 
sprak in dit verband eerder van een uitdaging en kansen voor scholen. Het budget dat de overheid ter 
beschikking stelt, daagt uit om te komen tot een goede prijs-kwaliteitsverhouding en het op zoek gaan 
naar mogelijkheden die deze prijs-kwaliteitsverhouding beïnvloeden door bijv. samen te werken met 
andere scholen (gezamenlijke inkoop, gezamenlijke leermiddelenontwikkeling) etc. 
Er is geen enkele reden om te verwachten dat de maatregel gratis schoolboeken leidt tot 
klassenvergroting of het ontslaan van leraren. 
 
3 
Onderschrijft u de stelling: “de invoering van gratis schoolboeken mag en zal nooit en te nimmer ten 
koste gaan van de kwaliteit van onderwijs, in welke zin dan ook”? Zo ja, kunt u de berichten in de media 
ontzenuwen en de Kamer garanderen dat het geld voor gratis schoolboeken niet ten koste gaat van de 
leraren, de kwaliteit van het lesmateriaal of de klassengrootte?  
Antwoord: 
Zoals in antwoord 2 is toegelicht, heeft de school alle ruimte om die beslissingen te nemen die in het 
belang van de kwaliteit zijn. Dat geldt nu en ook straks nadat de maatregel gratis schoolboeken is 
ingevoerd. 
De externe toetsing van de kwaliteit vindt plaats door de inspectie via een periodiek 
kwaliteitsonderzoek. Dit gebeurt aan de hand van een toetsingskader waarin verschillende aspecten 
van kwaliteit van onderwijs zijn opgenomen. De kwaliteit van de schoolboeken maakt hier onderdeel 
van uit.  
Zie verder mijn antwoord op vraag 2.  
 
1) Het Parool, 22 september 2007 en De Pers, 22 september 2007 


