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Hierbij zend ik u het antwoord op de vragen van de Kamerleden De Rooij en Jasper van Dijk (beiden 
SP) van uw Kamer inzake ouders die meebetalen aan schoolboeken voor het voortgezet speciaal 
onderwijs   
 
De vragen werden mij toegezonden bij uw bovenaangehaalde brief met kenmerk 2070826100 
 
De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 
 
 
Sharon A.M. Dijksma 
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Antwoorden op de schriftelijke vragen van de Kamerleden De Rooij en Jasper van Dijk (beiden SP) van 
de Tweede Kamer der Staten-Generaal aan de staatssecretarissen van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap (ingezonden d.d. 22 juli 2008, kenmerk 2070826100) 
 
1  
Wat is uw oordeel over het bericht van een ouder die moet betalen voor schoolboeken op het speciaal 
voortgezet onderwijs? 1 
 
Ik heb kennis genomen van het bericht. Uit de email blijkt dat een ouder ongeveer 300 euro moet 
betalen voor schoolboeken voor  een autistische zoon die havo/vwo-onderwijs volgt op een school voor 
voortgezet speciaal onderwijs. Het betalen voor schoolboeken is in het voortgezet speciaal onderwijs 
niet aan de orde, aangezien leermiddelen voor leerlingen in het ( voortgezet) speciaal onderwijs gratis 
zijn. In de materiële bekostiging is hiervoor al jaren een vergoeding opgenomen. Ik zal de school hierop 
wijzen. 

 
2  
Deelt u de mening dat schoolboeken ook voor het speciaal voortgezet onderwijs kosteloos dienen te 
zijn? Zo neen, hoe rechtvaardigt u deze ongelijkheid? 
 
zie het antwoord op vraag 1. 

 
3  
Ontvangen de scholen voor speciaal voortgezet onderwijs onvoldoende bekostiging voor schoolboeken 
omdat zij onder het primair onderwijs vallen? Zo ja, bent u bereid ook gratis schoolboeken in te voeren 
voor het speciaal voortgezet onderwijs? 
 
Om de 5 jaar wordt onderzoek gedaan of de grondslag voor de materiële bekostiging voldoende en 
toereikend is. In 2006 is de grondslag voor de materiële bekostiging opnieuw vastgesteld voor de 
periode van 2007 tot 2012. Uit het daaraan voorafgaande onderzoek is gebleken dat de grondslag voor 
de materiële bekostiging voldoende en toereikend is. 

 
4  
Is het u bekend hoe vaak aan ouders een bijdrage in de schoolboeken wordt gevraagd op scholen voor 
speciaal voortgezet onderwijs? Zo ja, hoe vaak gebeurt dat en om welke bedragen gaat het gemiddeld? 
Zo neen, bent u bereid dit te onderzoeken? 
 
Dit is mij niet bekend. Op dit moment wordt het jaarprogramma van de Inspectie van het Onderwijs 
opgesteld. Ik was al voornemens haar te vragen voor 2009 een themaonderzoek te verrichten naar de 
ouderbijdrage in het primair onderwijs (inclusief het (voortgezet) speciaal onderwijs). De vraag hoe 

                                                             
1 E-mail bericht d.d. 8 juli 2008 aan de Tweede Kamer-fractie van de SP, ondershands toegezonden aan 
de bewindspersoon 
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vaak aan ouders een bijdrage in de schoolboeken wordt gevraagd op scholen voor voortgezet speciaal 
onderwijs zal daarin worden meegenomen. 

 
5  
Deelt u de mening dat ouders niet eenvoudig betaling van de vrijwillige ouderbijdrage zullen weigeren, 
omdat zij riskeren dat hun kinderen dan geen schoolboeken ontvangen? 
 
Scholen voor voortgezet speciaal onderwijs zijn wettelijk verplicht om de schoolboeken ter beschikking 
te stellen. Het is niet toegestaan dat scholen de ouderbijdrage gebruiken om ouders tegemoetkoming in 
de kosten van schoolboeken vragen. Zoals ook is aangegeven in de beantwoording van kamervragen 
van het lid Jasper van Dijk, (ingezonden 8 juli 2008, kenmerk 2070824800), heeft ook de MR hierin een 
rol. De vrijwillige ouderbijdrage, zoals vastgelegd in artikel 40 van de Wet op de Expertisecentra,  is 
niet voor dit doel bestemd. Overigens bestaat er op grond van artikel 23 van de Wet op de 
Expertisecentra voor ouders de mogelijkheid om een klacht in te dienen over een beslissing van het 
bevoegd gezag. Mocht toch blijken dat een bevoegd gezag kosten voor lesmateriaal in rekening brengt 
bij ouders, zal ik de school hierop aanspreken en hiervan melding maken bij de inspectie. 
 
6  
Bent u bereid maatregelen te nemen, zodat ouders in het speciaal voortgezet onderwijs niet worden 
geconfronteerd met kosten voor schoolboeken? Zo ja, welke maatregelen gaat u nemen? Zo neen, 
waarom niet? 
 
Zoals in het antwoord op vraag 4 is aangegeven zal ik de inspectie vragen in het themaonderzoek naar 
de ouderbijdrage  ook te kijken naar bijdragen voor schoolboeken. Op dit moment zie ik geen aanleiding 
voor andere maatregelen. In het voortgezet speciaal onderwijs zijn de schoolboeken al jaren gratis. 

 
 
 
 


