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Ouderbijdrage en digitale leermiddelen

Geacht bestuur,
Digitale leermiddelen worden steeds meer gebruikt in het onderwijs. Hierbij kunt u
denken aan digitaal lesmateriaal en het gebruik van een laptop of tablet. De
Inspectie van het Onderwijs krijgt regelmatig signalen dat er onduidelijkheid is over
schoolkosten die door scholen in het voortgezet onderwijs wordt gevraagd, zoals in
relatie tot het gebruik van deze digitale leermiddelen.
Met deze brief brengen wij de wettelijke voorschriften nog eens bij u onder de
aandacht. De aanleiding voor de brief is met andere woorden niet dat er nieuwe
ontwikkelingen zijn in de regelgeving over schoolkosten en ouderbijdrage, maar dat
deze op verschillende plekken en in verschillende vormen verkrijgbaar is. Dit is een
korte samenvatting van die informatie om misverstanden te voorkomen.
Soorten schoolkosten
Er zijn drie soorten schoolkosten.
De eerste categorie is lesmaterialen1 en schoolboeken die een leerling in een
specifiek leerjaar nodig heeft. Denk hierbij aan bijvoorbeeld leerboeken of
examenbundels. Ook de licenties voor digitaal lesmateriaal vallen onder deze
categorie. Deze categorie komt voor rekening van de school.
De tweede categorie schoolkosten is materialen en gereedschappen. Dit zijn
materialen en gereedschappen die persoonsgebonden zijn, zaken die meerdere jaren
meegaan of door meerdere kinderen binnen één gezin gebruikt kunnen worden, zoals
een woordenboek of een atlas. Als de school materialen in bruikleen geeft, dan wel
aanschaft voor de leerlingen, kan zij hiervoor een bijdrage vragen via de vrijwillige
ouderbijdrage. De ouder is niet verplicht deze te betalen, maar wanneer een ouder
de school niet wil betalen voor de aanschaf of het gebruik van het materiaal, is de
ouder zelf verantwoordelijk voor de aanschaf hiervan.
De derde categorie zijn de overige schoolkosten waar de school geen geld van de
overheid voor ontvangt. Vaak wordt voor deze kosten een bijdrage gevraagd van de

1

Onder lesmateriaal wordt verstaan: lesmateriaal dat naar vorm en inhoud is gericht op
informatieoverdracht in onderwijsleersituaties en waarvan het gebruik binnen het
onderwijsaanbod door het bevoegd gezag specifiek voor het desbetreffende leerjaar is
voorgeschreven (WVO artikel 6e, lid 2)
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ouders. Deze ouderbijdrage is vrijwillig. Ouders zijn dus niet verplicht deze
bijdrage te betalen. Scholen kunnen een kwijtscheldings- of reductieregeling
instellen om minder draagkrachtige ouders tegemoet te komen in schoolkosten.
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Scholen moeten zich binnen deze categorie houden aan de volgende wettelijke
kaders:
• vermelding in de schoolgids van de vrijwillige ouderbijdrage en het vrijwillige
karakter hiervan (artikel 24a, WVO);
• de toelating van de leerling wordt niet bepaald door wel of niet betalen van de
vrijwillige ouderbijdrage (artikel 27, tweede lid, WVO);
• als ouders de vrijwillige ouderbijdrage voor de overige schoolkosten niet betalen,
zijn scholen verplicht de leerling een voor de ouder kosteloos alternatief aan te
bieden om een leerling wel het vastgestelde onderwijsprogramma te kunnen laten
volgen.
Laptop, tablet en digitaal lesmateriaal
De hierboven genoemde derde categorie betreft de overige schoolkosten en
hieronder vallen onder andere laptops en tablets. Het zijn de dragers van informatie
en geen informatie op zich en het wordt niet voorgeschreven voor een specifiek
leerjaar. Hierdoor valt een laptop of tablet niet onder het lesmateriaal dat scholen
gratis aan ouders dienen te verstrekken. Het bezit van een laptop of tablet kan door
scholen niet van ouders worden geëist, net zo min als ouders dit van de school
kunnen eisen. Op het moment dat scholen volledig of grotendeels schoolboeken
vervangen door digitaal lesmateriaal en het bezit van een laptop of tablet voor het
leerproces noodzakelijk is geworden, dienen scholen hierin zelf te voorzien. Scholen
kunnen via de vrijwillige ouderbijdrage kosten in rekening brengen voor (het gebruik
van) een laptop of tablet, maar ook daarvoor geldt: als een ouder kiest hiervoor niet
te betalen, dient de school voor het desbetreffende leerjaar te voorzien in voor de
leerling bruikbaar lesmateriaal. De licenties voor digitaal lesmateriaal vallen onder
categorie 1 en komen als gezegd wel voor rekening van de school.
Rol medezeggenschapsraad
De schoolleiding heeft instemming van de oudergeleding van de
medezeggenschapsraad nodig om de vrijwillige ouderbijdrage vast te stellen. De
oudergeleding binnen de medezeggenschapsraad heeft namelijk instemmingsrecht
bij de vaststelling van de hoogte en de bestemming van de vrijwillige ouderbijdrage.
In de schoolgids moet de schoolleiding ouders op de hoogte stellen van de vrijwillige
ouderbijdrage en expliciet wijzen op het vrijwillige karakter van de bijdrage.
Meer informatie over de vrijwillige ouderbijdrage vindt u op onze website.
Met vriendelijke groet,

drs. Hariët Pinkster
Directeur toezicht voortgezet onderwijs
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