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Geachte bestuurder,

Afgelopen week bereikten JOB, MBO-raad en de minister van Onderwijs overeenstemming over een
servicedocument over schoolkosten. Het is voor huidige en toekomstige studenten fijn dat er
duidelijkheid gecreëerd wordt over de kosten die met hun opleiding gepaard gaan.

Dit servicedocument is afgelopen dinsdag aan de Tweede Kamer aangeboden
(https://www. rijksoverheid. nlldocumenten/kamerstu kken/2018/07 /t0/kamerbrief-over-
beleidsmaatregelen-mbo). Met deze brief informeren wij u, als onderdeel van de onderlinge
afspraken over het servicedocument en de betekenis ervan. U treft het servicedocument als bijlage
bij deze brief aan.

Uitgangspunt van de afspraken is dat studenten in het mbo, na betaling van het wettelijke les- of
cursusgeld, het onderwijs kunnen volgen en de examens kunnen afleggen om hun diploma te
behalen. De school voorziet in de hiervoor noodzakelijke benodigdheden (basisuitrusting school).
De school bepaalt hoe de basisuitrusting vormgegeven wordt (aantal, kwaliteit etc.). Deze
basisuitrusting dient niettemin wel voldoende adequaat te zijn zodat studenten het onderwijs
kunnen volgen en het examen kunnen afleggen.

Studenten kúnnen onderdelen van de basisuitrusting school (inclusief gereedschappen) zelf
aanschaffen en doen dat dan op vrijwillige basis. In dat geval zijn de kosten voor henzelf.

Daarnaast kunnen er zaken zijn die de student voor persoonlijk gebruik heeft bij het volgen van
onderwijs (onderwijsbenodigdheden). Dit kunnen onder andere zijn: boeken, softwarelicenties en
een laptop, een en ander goed op elkaar afgestemd. Ook sport- en werkkleding en -schoeisel
kunnen horen bij onderwijsbenodigdheden. De school bepaalt de fúnctionele specificaties van de
onderwijsbenodigdheden, niet zijnde een specifiek merk. De school betracht redelijkheid en
billijkheid waar het gaat om de onderwijsbenodigdheden waarover de student dient te beschikken.
Samen met JOB zullen we zo snel als mogelijk ook studentenraden informeren over de inhoud van
de het servicedocument.
Aangezien de onderwijsbenodigdheden per opleiding kunnen verschillen, is het van belang dat de
student voor de inschrijving op de hoogte is welke onderwijsbenodigdheden noodzakelijk zijn bij de
betreffende opleiding. Een regelmatige evaluatie of de benodigdheden nog daadwerkelijk nodig zijn
is verstandig. Van scholen wordt verwacht datze hier heldere afspraken over maken met hun
studentenraad.

Het servicedocument is een uitleg en verduidelijking van de huidige regelgeving over schoolkosten
Over de 'redelijkheid en billijkheid'van kosten, zoals genoemd in de wet, wat tot nu toe soms
onduidelijkheid. Met de richtlijnen in dit servicedocument draagt de sector bij aan het verkleinen



van kansenongelijkheid voor studenten in het mbo. Hiermee geeft de sector invulling aan
afspraken uit het bestuursakkoord. Ongetwijfeld zal voorveel scholen en opleidingen gelden dat
deze uitleg aansluit bij de huidige praktijk. Mocht dat nog niet het geval zijn, dan verzoeken wij u
het beleid zodanig aan te passen dat dit in overeenstemming is met het nieuwe servicedocument
en hierover het overleg met de studentenraad te starten.

De inspectie zal bij haar toezicht deze handreiking als uitgangspunt nemen. Wij realiseren ons dat
voor komend studiejaar alle informatie en 'boekenlijsten'al zijn vastgesteld en verzonden naar
studenten. Omdat de Tweede Kamer is toegezegd voor het zomerreces van 2018 met
verduidelijking over het schoolkostenbeleid te komen, is het servicedocument vorige week
vastgesteld. Het is begrijpelijk dat niet alle punten uit het servicedocument acuut gerealiseerd
kunnen worden. Wat wel volkomen duidelijk moet zijn, is dat de afspraken van scholen zo snel en
verantwoord als mogelijk in overeenstemming moet worden gebracht met het servicedocument. De
inspectie zal daar ook rekening mee houden in haar toezicht. Het kan dus betekenen dat er voor
bepaalde opleidingen opnieuw moet worden vastgesteld wat bijvoorbeeld tot de basisuitrusting
hoort en wat tot de onderwijsbenodigdheden. Per leerperiode kan vanaf komend studiejaar worden
bezien of aanpassingen kunnen worden doorgevoerd als dat nodig is. Vast staat dat uiterlijk met
ingang van studiejaar 2OL9-2020 voor alle opleidingen het schoolkostenbeleid in lijn moet zijn met
de regelgeving en de afspraken uit het servicedocument en op instemming kan rekenen van de
studentenraad.

Met de MBO Raad en IOB is afgesproken het servicedocument over twee jaar te evalueren. We
realiseren ons dat de berichtgeving over het schoolkosten tot de nodige vragen leidt. Wij hopen dat
met deze 16 heldere uitgangspunten een lange discussie over schoolkosten in het MBO verhelderd
is en dat het debat over het MBO zich richt op dat waar het MBO voor staat: goede mensen
opleiden voor de arbeidsmarkt en de toekomst van Nederland!

Vriendelijke groet,

Ton Heerts
Voorzitter MBO-raad

Ingrid van Engelshoven
Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap


