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Alles wat je moet weten over de kosten van jouw mbo-opleiding
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De student
• De student betaalt les- of cursusgeld.

Ben je 18 jaar of ouder? Dan betaal je les- of cursusgeld. De overheid
bepaalt hoeveel les- of cursusgeld je moet betalen. Check wat de les- of
cursusgelden zijn op www.rijksoverheid.nl.

• De student zorgt voor onderwijsbenodigdheden voor persoonlijk gebruik.

Wanneer je je lessen voorbereidt, heb je soms een pen, boek, softwarelicentie of laptop nodig. Dit noemen we ‘onderwijsbenodigdheden’.
Hieronder vallen ook bepaalde werkkleding of schoenen in jouw maat. Je
zorgt er als student zelf voor dat je deze benodigdheden hebt. Wanneer
je deze koopt, zijn deze ook van jou. Je hoeft deze benodigdheden niet
verplicht via jouw school aan te schaffen. Je mag ze ook lenen of (tweedehands) ergens anders aanschaffen.

• De student mag vrijwillig via de school activiteiten, voorzieningen of spullen kopen. Dit gaat via de vrijwillige bijdrage.

Je mag via de school meedoen aan activiteiten die extra kosten met zich
meebrengen, dit heet een vrijwillige bijdrage. Dit is dus niet verplicht!
Bijvoorbeeld een uitje, excursie of mogelijkheid om spullen via school te
kopen. Dit is niet nodig voor het volgen van de opleiding of halen van het
diploma, maar heeft wel een meerwaarde voor de opleiding. Je mag, als
je dat wilt, ook gereedschappen kopen via de school die jouw eigendom
worden.

• De student kan terecht bij de school voor hulp.

Wanneer je de onderwijsbenodigdheden of vrijwillige bijdrage niet kunt
betalen. Vraag jouw mentor of opleidingsmanager waar je daarvoor
terecht kunt op jouw school.
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Als je een mbo-opleiding gaat volgen, zijn er
verschillende kosten waar je rekening mee moet
houden. Maar waar moet je nou als student zelf
voor zorgen, en wat regelt de school?

De school
• De school zorgt dat je toegang hebt tot jouw opleiding, lessen
en examens.

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.

• De school zorgt voor een basisuitrusting. Dit betekent dat
alles aanwezig is dat nodig is om op school een opleiding te
volgen en examen te doen.

De school zorgt ervoor dat de lokalen en lesruimtes ingericht zijn met
een basisuitrusting om onderwijs te geven en te volgen. Onder deze
basisuitrusting vallen bijvoorbeeld tafels, stoelen, gereedschappen
(zoals een kappersschaar, koksmes of computers) en werkmateriaal zoals
hout of bloemen. Voor deze benodigdheden hoef je geen extra geld te
betalen. Deze spullen zijn eigendom van de school.

• De school zorgt dat het duidelijk is welke en wat voor soort
onderwijsbenodigdheden jij nodig hebt.

Voor je aan de opleiding begint, moet het duidelijk zijn wat jij voor een
bepaalde opleiding nodig hebt. Zoals boeken, softwarelicenties of werkkleding. Het moet ook duidelijk zijn wat de specificaties (bijvoorbeeld
kleur, type) zijn, maar er mag geen specifiek merk worden gevraagd.
Vaak kun je onderwijsbenodigdheden zoals boeken kopen via je school.
Dit is altijd vrijwillig; je mag deze ook ergens anders vandaan halen.

• De school helpt studenten die de kosten niet kunnen betalen.
Je moet altijd bij de school terecht kunnen voor hulp wanneer je de onderwijsbenodigdheden of vrijwillige bijdrage niet kunt betalen. Bijvoorbeeld voor ondersteuning in geld of de mogelijkheid om spullen te lenen.
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Goed om
Twijfel je of het wel terecht is wat er van je wordt
gevraagd?
Neem gerust contact op met JOB, wij helpen je graag verder!

Ben je het niet eens met de kosten? Je kunt een
bezwaar of klacht indienen.
Klopt het niet wat de school van je vraagt aan kosten? Zijn de kosten
onredelijk? Wanneer je het oneens bent met de rekening, kun je een
bezwaar of klacht te sturen naar je school. Kijk voor voorbeeldbrieven op
www.jobmbo.nl, voor hulp kun je ook contact met JOB opnemen.

Als je een rekening ontvangt van de school, moet
hier altijd duidelijk in staan waar je precies voor
betaalt.
Als de school een rekening stuurt moeten ze daarbij altijd aangeven waar
je voor betaalt. Op de rekening moet staan wat de kosten per onderdeel
zijn. Je kunt dan ook besluiten om maar een gedeelte aan te schaffen en
alleen dat deel van de rekening te betalen.
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te weten
De studentenraad beslist mee over de schoolkosten
op jouw school.
Laat het weten aan de studentenraad van jouw school wanneer er onredelijke kosten worden gevraagd of wanneer je vindt dat het anders moet
worden geregeld. Zij kunnen in gesprek met het schoolbestuur om hier
wat aan te doen.

Alle landelijke regels staan in het Servicedocument
Schoolkosten.
Dit is het officiële document waar alle regels in staan en dat is ondertekend door JOB, de MBO raad en het ministerie van Onderwijs, Cultuur
en Wetenschap. Schrijf je een bezwaarbrief? Kijk dan welke regels uit het
Servicedocument jouw bezwaar ondersteunen.

Jouw school heeft ook een eigen schoolkostenbeleid.
Het kan zijn dat jouw school net andere regels heeft dan een andere
school. Voor bepaalde onderdelen kunnen er aparte afspraken zijn gemaakt. In het beleid van jouw school moeten ze zich wel houden aan de
landelijke regels uit het Servicedocument Schoolkosten. De studentenraad
op jouw school beslist mee over het schoolkostenbeleid.
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Wat kan de school aan de
student vragen om zelf te
regelen?
De school kan studenten vragen om voor onderwijsbenodigdheden te
zorgen. Onderwijsbenodigdheden zijn de materialen die je zelf regelt
en die voor persoonlijk gebruik zijn bedoeld. Bijvoorbeeld kleding die
in jouw maat is, of een boek dat je thuis gebruikt om je les voor te
bereiden.

De regels zijn:
• Jij bepaalt zelf hoe en waar je deze items (tweedehands) koopt of
leent. Het kan handig zijn ze via de school te kopen, maar dit is niet
verplicht. De school mag je ook niet verplichten deze items bij een
bepaalde aanbieder of webwinkel te kopen.
• Jij weet voor je je inschrijft bij de opleiding wat je precies nodig hebt
en zelf moet regelen aan spullen.
• Jij gebruikt deze items voldoende tijdens (het voorbereiden van) je
lessen en onderwijs, anders mag de school deze niet van jou vragen.
• Jij bepaalt zelf welk merk je koopt, maar je weet via de school de
specificaties (bijvoorbeeld welke kleur of type) van de spullen die je
nodig hebt. Je bent dus niet verplicht dit via een bepaalde aanbieder
of van een bepaald merk aan te schaffen.
• Jij regelt deze items zelf, maar wat er van je wordt gevraagd te regelen moet redelijk en eerlijk zijn.
• Jij kunt bij de school terecht voor hulp wanneer je deze benodigdheden niet kunt betalen.
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Voorbeelden:
Spullen zoals: tekenmateriaal - usb-sticks - harde schijven – multomappen – passer – geodriehoek – rekenmachine – agenda - ...

Boeken en readers

Het kan voordelig zijn als je de boeken via
school koopt, maar je mag ze ook ergens anders
aanschaffen of lenen.

Laptop

Indien een laptop handig is om de lessen voor
te bereiden kan een opleiding je adviseren
om een laptop tot je beschikking te hebben
en welke laptop 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.

Softwarelicenties

Op het moment dat de software de boeken
vervangt en jouw eigendom wordt valt software
ook onder onderwijsbenodigdheden.

Werkschoenen en
–kleding

Als deze noodzakelijk zijn voor de opleiding en
jouw eigendom zijn.
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Wat hoort je opleiding te
betalen?
Je opleiding zorgt voor een basisuitrusting. Dit is alles wat nodig is
om je opleiding te volgen en examen te doen.

De regels zijn:

• De school is eigenaar van deze spullen en bepaalt of je
deze items ook buiten school mag gebruiken.
• De school kan jou alleen laten betalen voor deze spullen, wanneer je deze spullen kapot maakt of beschadigd.
• De school zorgt ervoor dat al deze spullen aanwezig zijn
en op voorraad, zodat jij je onderwijs kunt volgen en je
examens kunt doen.
• Je mag als student wel onderdelen (zoals gereedschap)
kopen die horen bij de basisuitrusting van de school,
maar dit is niet verplicht en altijd op vrijwillige basis.

Voorbeelden:
Inschrijfkosten - Intake- en instaptoetsen - Brieven naar studenten Informatie aan studenten - Collegepas/schoolpas – Studiegids - Kosten
voor de beroepspraktijkvorming (bpv) zoals bpv-informatiemiddelen en
beoordelingsinstrumenten - Ouderavonden - Internet (voor het onderwijs) - Personeel/gastdocenten – Toetspapier - Onderhoud en huur van
faciliteiten - Administratie, beheer en bestuur – Schoonmaken - Inkoop
van diensten bv. beveiliging – Energie – Diploma-uitreiking – Studiegids
– Mediatheek – Open Leer Centrum - ...
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Basisbenodigdheden lokaal

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

Gereedschappen

Nodig om de onderwijsactiviteiten te kunnen
uitvoeren, zoals koksmessen, kappersscharen,
lasapparatuur, specifieke computers met grafische tekenprogramma’s, elektrisch gereedschap, etc.

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, ook heb je
recht op minstens een herkansing.

Softwarelicenties

Software op de computers van school dient de
school te betalen.

Activiteiten

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.
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Wat kan onder de vrijwillige
bijdrage vallen?
Deze vrijwillige kosten zijn voor activiteiten of voorzieningen die niet nodig
zijn voor het volgen van de opleiding en het behalen van een diploma
maar die wel een meerwaarde hebben voor de opleiding.
Let op! Waar een bijdrage voor wordt gevraagd, verschilt per school en per
opleiding. Er zijn ook scholen die geen vrijwillige bijdrage vragen voor activiteiten of excursies. Check dit in het schoolkostenbeleid van jouw school.

ijn:
De regels z
• Jij bepaalt altijd zelf of je van deze activiteiten, uitjes of voorzieningen gebruik wil maken, of dat je iets via school koopt. Het is dus niet verplicht.
• Jij kunt bij de school terecht voor hulp, wanneer je de vrijwillige bijdrage
niet kunt betalen.

Voorbeelden:
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Chip/pas

Wanneer je het (alleen) kan gebruiken voor:
repro; kantine; kopiëren; telefoon valt dit onder
de vrijwillige bijdrage.

Kopieerkosten/
pas/auteurs (repro)

Kopieerkosten voor het maken van readers en
stencils.

Activiteiten

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

Verzekeringen

Aansprakelijkheidsverzekering (WA), ongevallenverzekering en ziektekostenverzekering.

Kantoorbenodigdheden

Bv. usb-sticks, harde schijven, multomappen etc. Deze kan de school soms goedkoper
inkopen.

Borg

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

Vragen?
Kijk voor veel gestelde vragen over schoolkosten op:
www.jobmbo.nl/geld

Of neem contact met ons op
JOB mbo • Jongerenorganisatie Beroepsonderwijs
info@jobmbo.nl

|

www.jobmbo.nl

Uitgave van JOB mbo.
Dé jongerenorganisatie voor en door mbo-studenten. 2019.
Deze schoolkostenbrochure is gebaseerd op het Servicedocument
schoolkosten van JOB, het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de MBO Raad. In het Servicedocument lees je 16 uitgangspunten
waar deze folder op is gebaseerd. Ook is er informatie over schoolkosten
gebundeld in het Juridisch kader van Kennisnet en saMBO-ict.

