Schoolkosten en vrijwillige
bijdrage

Schoolkosten en vrijwillige bijdrage Aeres MBO
Kosten die Aeres MBO maakt om onderwijs te verzorgen, worden grotendeels door de overheid
vergoed. Er zijn echter ook kosten die niet door de overheid worden vergoed, maar waarvan verwacht
wordt dat je die als student zelf betaalt. Daarnaast zijn er diensten of producten die de school je
aanbiedt en waarvan je zelf na kunt gaan of je ze nodig denkt te hebben. Hiervoor vragen wij een
bijdrage aan jou als student of aan je ouder(s) of verzorger(s). In de zomer van 2018 is een
servicedocument opgesteld door het ministerie van OCW, waarop het schoolkostenbeleid van Aeres
MBO is gebaseerd. Het servicedocument is hier te downloaden:
www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2018/07/10/servicedocument-schoolkosten.
De schoolkosten kunnen als volgt worden onderverdeeld:
A.
Basisuitrusting school
Dit zijn schoolkosten die voor rekening zijn van de school en niet bij de student in rekening mogen
worden gebracht. Te denken valt aan leermiddelen en -materialen die tijdens de lessen en examens
worden gebruikt, maar ook het schoolgebouw en -meubilair;
B.
Onderwijsbenodigdheden
Dit zijn zaken die de student zelf aanschaft. Te denken valt aan boeken, readers en digitaal lesmateriaal.
De school informeert je welke boeken of licenties nodig zijn voor het kunnen voorbereiden op de lessen
en waar je deze kunt bestellen. Je kunt altijd kiezen om zelf boeken of licenties aan te schaffen, maar je
kunt de boeken en licenties ook via school aanschaffen. In enkele gevallen kunnen specifieke materialen
(zoals eigen gemaakt lesmateriaal of readers) alleen via de school worden afgenomen. Soms heb je een
laptop nodig om lessen voor te bereiden of (bijvoorbeeld vanuit huis) te kunnen volgen. Dan kan de
opleiding je adviseren een laptop ter beschikking te hebben. Vanuit school worden functionele eisen
voorgeschreven waar de laptop aan moet voldoen. Wanneer je wordt gevraagd om een laptop aan te
schaffen, kun je ervan uitgaan dat je voornamelijk digitaal lesmateriaal aanschaft. Etui-inhoud (teken/schijfmateriaal, passer, geodriehoek), usb stick, harde schijf, multomappen, rekenmachine, agenda en
dergelijke moet je zelf regelen. Tot slot kan je gevraagd worden om zelf persoonlijke
beschermingsmaatregelen (kleding) aan te schaffen. De school schrijft voor aan welke functionele eisen
de uitrusting moet voldoen, maar nooit een specifiek merk;
C.
Vrijwillige bijdrage
zaken waarvoor de student om een vrijwillige bijdrage wordt gevraagd. Dit kunnen opleidingsgebonden
schoolkosten zijn en aanvullende diensten.

Kosten voor keuzedelen
Keuzedelen maken onderdeel uit van alle opleidingen van Aeres MBO die vanaf 1 augustus 2016 zijn
gestart. Informatie over de keuzedelen is te vinden op de website van Aeres MBO:
www.aeresmbo.nl/studeren-aan-het-mbo/keuzedelen
Aan het volgen van sommige keuzedelen kunnen kosten verbonden zijn. Het keuzedelenaanbod bij
iedere opleiding omvat ook keuzedelen waar extra kosten mee gemoeid zijn. Dat zijn keuzedelen die
met die bijdrage iets extra’s bieden. Te denken valt aan specifiek lesmateriaal, of reis- en verblijfkosten
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in geval van een keuzedeel gericht op internationalisering. Wanneer je dus kiest voor een keuzedeel
waar kosten aan verbonden zijn, is het voldoen van die financiële bijdrage vereist voor het kunnen
volgen van dit keuzedeel. Vooraf word je over de hoogte van deze bijdrage geïnformeerd. Bij het niet
voldoen van deze bijdrage kan je de toegang tot onderwijsactiviteiten voor dat keuzedeel worden
ontzegd. In dat geval dien je een ander keuzedeel te kiezen (een keuzedeel uit het actuele
keuzedelenaanbod zonder de extra’s). Zie ook www.mboraad.nl/nieuws/schoolkosten-en-keuzedelen

Les- en cursusgeld
In aanvulling hierop geldt het wettelijk les- en cursusgeld. Voor BOL- en BBL-studenten die op 1
augustus van het betreffende leerjaar 18 jaar of ouder zijn, moet lesgeld/cursusgeld worden betaald om
onderwijs te volgen. De hoogte van het les- en cursusgeld is wettelijk vastgesteld door de overheid. De
Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) int het lesgeld (voor BOL). Aeres MBO int het cursusgeld voor BBL via
de schoolnota.
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