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1. Aanpassing indexeringswijze voor les- en cursusgelden en de bedragen voor cursusjaar 
2023/2024. 
Er komt een aanpassing van de indexeringswijze voor les en cursusgeld. Voor cursusgeld kan dat al 
in 23/24 omdat dit op het niveau van een algemene maatregel van bestuur kan.
Voor lesgeld gaat de aanpassing van de indexeringswijze in vanaf cursusjaar 24/25 omdat daarvoor 
de wet voor moet worden aangepast.

Voor cursusjaar 2023-2024 zijn de volgende bedragen vastgesteld:
 Het lesgeld is voor het cursusjaar 2023–2024 (na indexering) vastgesteld op € 1.357 

(bijlage-2 Staatscourant nr. 26112 d.d. 30 sept ‘22).
 De cursusgeldtarief voor vavo is voor het cursusjaar 2023–2024 na indexering, € 0,86 voor 

elke 45 minuten onderwijs, berekend op basis van het normatieve aantal minuten onderwijs 
per jaar van de opleiding waarvoor inschrijving heeft plaatsgevonden.

2. Reiskosten Vavo 
Naar aanleiding van Kamervragen (zie bijlage-3 in pdf) is OCenW bezig met een verkenning naar de 
mogelijkheid om reiskosten voor vavo-studenten 18+ te vergoeden. In een brief aan de Tweede 
Kamer schetste toenmalig minister Bussemaker een aantal scenario’s. Het ministerie is momenteel 
bezig met de verdere uitwerking hiervan.

3. Proces en planning van het overnemen van schoolgebonden vakken op de cijferlijst.
Schoolgebonden vakken (zoals Religie Mens en Samenleving) in het vrije deel kunnen op dit moment 
niet door het VAVO als vrijstelling worden overgenomen. OCenW werkt aan besluitvorming om dit in 
de toekomst wel mogelijk te maken: wordt vervolgd.
NB
 Het overnemen van een praktijkvak uit de pilots nieuwe leerweg vmbo wordt volgens OCenW nog 

binnen dit examenjaar geregeld. Wordt vervolgd.
 Het overnemen van resultaten van leerlingen vanuit de pilotscholen die via het staatsexamen NT2

het vak Nederlands hebben gehaald wordt volgens OCenW hoogstwaarschijnlijk nog binnen dit 
examenjaar geregeld. Wordt vervolgd.

4. Samenvoegen van de resultaten van het staatsexamen met vavo-vakken in hetzelfde 
examenjaar 
OCW heeft hier nog geen formeel besluit over genomen, maar is wel in gesprek met relevante 
partners (CvTE en DUO). Tot formele besluitvorming heeft plaatsgevonden, wordt de bestaande 
gedoogconstructie voortgezet. 

https://open.overheid.nl/repository/ronl-5f38da83-2bf6-4ec2-9ce4-8d8f05fb15d6/1/pdf/kamerbrief-verkenning-reiskostenvergoeding-voor-leerlingen-in-het-praktijkonderwijs-en-vavo-studenten.pdf

