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OVERZICHT SCHOOLVERGOEDINGEN COA 2019/2020 

Voor een leerling die onder het COA valt, vergoedt het COA aan de school een bedrag per 
“leerlingplaats” per schooljaar. Het meest gebruikte moment voor een eerste factuur aan het COA is 
de teldatum 1 oktober. Deze factuur moet vergezeld gaan van een lijst van de betreffende leerlingen 
en de inschrijving van het schooltype. Indien gedurende het jaar wijzigingen plaatsvinden in het 
aantal leerlingen vanuit het COA kan een aanvullende factuur opgemaakt worden (meestal aan het 
eind van het schooljaar). 
Voorbeeld:  
Op 1 oktober hebt u 10 leerlingen vanuit het COA op uw school zitten. U stuurt het COA een factuur 
voor 10 leerlingen (“leerlingplaatsen” genoemd). Op 1 februari hebt u 15 leerlingen vanuit het COA 
op uw school. U stuurt dan aan het eind van het schooljaar een aanvullende factuur van 5 leerlingen. 
U had immers al een factuur voor 10 “leerlingplaatsen” gestuurd, deze geldt voor het hele schooljaar 
en als er leerlingen weggaan, nemen andere leerlingen hun plaats in. U krijgt geen creditnota als u 
gedurende het schooljaar op enig moment minder dan deze 10 leerlingen hebt. 
 

 Onderbouw: 
VMBO 1-4 
HAVO/VWO 1-3 

Bovenbouw: 
HAVO 4-5 
VWO 4-6 

Beroepsonderwijs 
 

Schoolgeld  
(ouderbijdrage, materialen, 
gereedschappen, schoolactiviteiten) 

€ 256 € 352 € 409 

Schoolboeken  n.v.t. n.v.t. € 380 
Schoolbenodigdheden € 105 € 105 € 105 

    
Toelichting:      

1. Onder schoolgeld wordt verstaan de som van de kosten voor ouderbijdrage, materialen en 
gereedschappen en schoolactiviteiten. 

2. Onder schoolbenodigdheden wordt verstaan de aanschaf van pennen, schriften en een 
schooltas.  

3. Over het schoolgeld (en voor het MBO ook de schoolboeken) maakt het COA afspraken met 
de school, in het onderwijsconvenant. Het bedrag voor schoolbenodigdheden wordt aan de 
ouders uitgekeerd. 

4. Vanaf het schooljaar 2009-2010 vergoedt de overheid het boekengeld voor het VO 
rechtstreeks aan de scholen. Het COA geeft hier geen vergoeding meer voor. Voor het MBO 
bestaat er nog wel een lumpsumbedrag bestaande uit schoolgeld en boekengeld. 

 
Het Nibud voert periodiek een schoolkostenonderzoek uit dat in kaart brengt welke schoolkosten 
voor rekening komen van ouders van leerplichtige kinderen in Nederland.    
De COA tegemoetkomingen zijn 1:1 gekoppeld aan de WTOS tegemoetkomingen. Met behulp van 
een verdeelsleutel, op basis van Nibud cijfers, zijn de COA normen voor schoolgeld, boekengeld en 
schoolbenodigdheden tot stand gekomen.  
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