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Deze brochure is
bedoeld voor mbostudenten
Er bestaat soms onduidelijkheid over welke kosten de school bij
jou in rekening mag brengen. Daarom leggen we in deze brochure uit
wat de regels zijn over schoolkosten. De inhoud van deze brochure is
na overleg met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
tot stand gekomen.
Schoolkosten
Als je een opleiding gaat volgen moet
je vanaf je 18e jaar les- of cursusgeld
betalen. Daarnaast wordt er ook vaak
een ‘vrijwillige bijdrage’ gevraagd.
Les- en cursusgeld
De overheid stelt vast hoeveel les- of cursusgeld je moet betalen. Als je les- of cursusgeld
betaalt, krijg je toegang tot de lessen en
de examens die noodzakelijk zijn om de
opleiding met goed gevolg af te ronden.
Waar draagt je opleiding zorg voor?
De school dient een volledige opleiding
te verzorgen die het mogelijk maakt om je
diploma te behalen. Dat betekent dat de
lokalen/lesruimtes uitgerust moeten zijn
met alle benodigdheden om les te geven en
te volgen. Hieronder valt bijvoorbeeld ook
gereedschap en werkmateriaal. Voor deze
benodigdheden hoef je geen extra geld
te betalen (zie achterin voor de lijst).
Vrijwillige bijdrage
De school mag je vragen om vrijwillig een
bijdrage te betalen voor extra diensten
en/of activiteiten. De school organiseert
bijvoorbeeld vaak reisjes voor de hele
klas. Ook raden sommige opleidingen aan

om je eigen gereedschap te kopen. Zo is
het bijvoorbeeld bij een kappersopleiding
handig om je eigen scharen te hebben. Toch
moet de school ook zelf scharen in het lokaal
hebben. Dit betekent dus dat je zelf de keus
hebt of je je eigen gereedschap koopt of het
gereedschap van school gebruikt.
Let goed op dat je niet betaalt voor
zaken die de school moet betalen. Achterin
staat een lijst met voorbeelden van wat
wel en wat niet onder de vrijwillige bijdrage
mag vallen.
Toegang tot de opleiding
Een school mag je weigeren als je je lesgeld
niet hebt betaald. Het niet betalen van de
vrijwillige bijdrage kan geen reden zijn om
de toegang tot het onderwijs of examen te
weigeren.
Zelf aanschaffen
De school kan van een student vragen zelf
te zorgen voor bepaalde benodigdheden,
bijvoorbeeld de benodigdheden die nodig
zijn om lessen voor te bereiden of de
kleding en schoenen die je moet
dragen voor je opleiding. Deze zijn dan
vanzelfsprekend je persoonlijke eigendom.
Zie achterin voor een lijst van voorbeelden.

Studentenraad
De studentenraad heeft instemmingsrecht
over de hoogte en de besteding van de
vrijwillige bijdrage en over de manier
waarop de bijdrage tot stand komt.
Verplichte bijdrage
De vrijwillige bijdrage voor extra
faciliteiten heeft dus een vrijwillig karakter.
Dit betekent dat er nooit sprake mag zijn
van een ‘verplichte’ bijdrage. Het behoort
tot de eigen verantwoordelijkheid van de
student om te beschikken over de spullen
die hij zelf moet aanschaffen. Ook hiervoor
geldt echter dat geen sprake kan zijn van
een ‘verplichte’ bijdrage aan de school.
Specificatie
Als de school een rekening stuurt zijn ze
verplicht daarbij een specificatie te geven,
zodat je weet waar je voor betaalt. In de
specificatie staat precies wat je krijgt en
wat het kost. Je kunt dan ook besluiten om
maar een gedeelte te kopen. Natuurlijk
betaal je dan alleen voor datgene dat je
wil hebben.
Vrijwillige bijdrage en de
onderwijsovereenkomst
Aan het begin van je opleiding teken je

de onderwijsovereenkomst (OOK).
In dit contract staan alle regels waar de
school en de student zich aan moeten
houden. Soms zet de school in deze
OOK dat bij ondertekening je verplicht
bent om extra kosten te betalen. Dit mag
alleen als ze je van tevoren vertellen dat
dit stukje erin staat. Je moet dan kunnen
kiezen om de extra kosten wel of niet te
betalen. Ze mogen je niet weigeren op de
opleiding omdat je de extra kosten niet
wil betalen.
Klacht indienen
Ben je het oneens met de rekening
van school? Stuur dan een klachtenbrief.
Deze kun je vinden op onze website:
www.job-site.nl.
Daarnaast kan je altijd je klacht aan
de studentenraad van jouw school
kenbaar maken. Zij kunnen vanuit hun
medezeggenschapsrol de school erop
aanspreken.
De Wet
Deze brochure is gebaseerd op
artikel 8.1.4 van de WEB en de brief van
de minister, ref. nr. 406854.

Wat kan de school aan
de student vragen om
zelf te regelen?
Waar je de benodigdheden in deze lijst aanschaft, mag je zelf bepalen.
Wel kan het voordelig zijn om het via de school in te kopen. Hieronder
een aantal voorbeelden van wat een school kan vragen. Het is echter
aan de school – waar mogelijk in samenspraak met de studentenraad –
om precies te bepalen waar een student zelf voor moet zorgen.

Readers en boeken

het is aan te raden de readers van school
te kopen. Het kan voordelig zijn als je de
boeken via school koopt, maar je mag ze
ook ergens anders kopen.

Laptop/computer

indien een computer nodig is om de lessen
voor te bereiden kan een opleiding
je adviseren om een computer tot je
beschikking te hebben en welke computer
goed bij jouw studie past. Als de boeken
vervangen worden door software kan een
opleiding aan je vragen om een laptop tot
je beschikking te hebben. Bij een opleiding
waar een computer als ‘gereedschap’ wordt
gebruikt (zoals bij grafische vormgeving)
dient een school ook computers
beschikbaar te stellen in de les.

Software licenties

op het moment dat de software de boeken
vervangt en jouw eigendom wordt.

Onderwijsbenodigdheden

zoals tekenmateriaal, usb-sticks,
harde schijven, multomappen, passer,
geodriehoek, rekenmachine, agenda e.d.

Werkschoenen en -kleding

als deze noodzakelijk zijn voor de opleiding
en je eigendom zijn.

Wat kan onder de
vrijwillige bijdrage
vallen?
Je hebt de keus om de spullen of diensten in deze lijst aan te schaffen
via school. Als je ze afneemt dien je uiteraard wel te betalen.

Chip/pas

wanneer je het (alleen) kan gebruiken voor:
repro; kantine; kopiëren; telefoon.

Kopieerkosten/pas/auteurs (repro) 		

kopieerkosten voor het maken van readers
en stencils.

Activiteiten

excursies, buitenschoolse activiteiten,
feesten (wanneer ze niet verplicht zijn).

Diploma-uitreiking

wanneer er een feest voor georganiseerd
wordt, waarbij je de keus hebt om te komen
of niet.

Verzekeringen

aansprakelijkheidsverzekering (WA),
ongevallenverzekering en
ziektekostenverzekering.

Schoolkrant

wanneer het niet ook specifiek met de
organisatie van je opleiding te maken heeft
(er staan bv. geen roosters in).

Kantoorbenodigdheden

bv. usb-sticks, harde schijven, multomappen
etc. Deze kan de school misschien
goedkoper inkopen.

Borg

voor huur van een kluisje, schoolpas of
lenen van gereedschap.

Wat behoort
je opleiding te betalen?
Alles wat nodig is om je opleiding te volgen en af te maken moet
de school zelf betalen. Hieronder een aantal voorbeelden van zaken
waarvoor de school moet zorgen en waarvoor geen verplichte
bijdrage gevraagd mag worden.

Inschrijfkosten
Intake- en instaptoetsen
Bpv-beoordeling
Brieven naar studenten
Informatie aan studenten
Collegepas/schoolpas
Studiegids
Beroepspraktijkvorming (bpv)
Bpv-informatievoorziening

Ouderavonden
Internet (voor het onderwijs)
Personeel/ gastdocenten
Toetspapier
Onderhoud en huur van faciliteiten
Administratie, beheer en bestuur
Schoonmaken
Inkoop van diensten bv. beveiliging
Energie

Basisuitrusting

benodigde inventaris van school(lokaal),
zoals computers, stoelen, tafels,
kopieermachines, machines, apparatuur,
gereedschappen en instrumenten die
noodzakelijk zijn voor de
onderwijsactiviteiten.

Verbruiksmaterialen

zoals hout, metaal, papier, bloemen, stoffen,
ingrediënten kookles etc. die nodig zijn voor
de lessen.

		

Examens en toetsen

dit is onderdeel van de opleiding. Tevens
heb je recht op een herkansing.

Software licenties

software op de computers van school dient
de school te betalen.
		
zoals werkweken, excursies en
introductiedagen die een verplicht
onderdeel zijn van het lesprogramma.
Vraagt de school wel een bijdrage dan moet
je ook de keuze kunnen hebben om een
kosteloze vervangende opdracht te doen.

Activiteiten

Diploma-uitreiking

wanneer het puur om de uitreiking gaat
(geen feest e.d.) en het diploma zelf.

Schoolkrant / studiegids

wanneer er nieuws in staat dat je nodig
hebt om je lessen te kunnen volgen (bv.
roosters).

Mediatheek en
Open Leer Centrum

de school dient zorg te dragen voor de
inventaris en een vrije toegang.
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