Aanvraagformulier voor
mogelijke terugbetaling
ongebruikte leermiddelen

Terugbetalingsregeling ongebruikte leermiddelen
Naam/namen:
Klas/groep:
Betreffende leermiddel(en):
Onderbouwing van de aanvraag:

Opmerking:
Om in aanmerking te komen voor terugbetaling moet een kopie van de rekening worden bijgevoegd als
betalingen niet rechtstreeks aan Aeres zijn gedaan.

Datum, plaats

Handtekening

Toelichting
Als je als student in de maand juni of in de maand voor diplomering kunt aantonen dat er, door de klas
of groep studenten waar je deel vanuit maakt, geen gebruik gemaakt is en gebruik gemaakt had moeten
worden van bepaalde leermiddelen gedurende het opleidingsjaar (boeken, licenties en andere
betalingen zoals b.v. voor excursies) en die je betaald hebt, heb je recht op vergoeding van de gemaakte
kosten. Het gaat hier dus niet om terugbetaling van gemaakte kosten als gevolg van persoonlijke keuzes
die zijn gemaakt of om specifieke individuele situaties (b.v. ziekte op de dag dat een excursie plaats
vindt), maar om situaties waarin een docent of het docententeam geen merkbare inspanning heeft
gepleegd.
Bepaalde zaken vallen dus niet onder de terugbetalingsregeling. Dit geldt in élk geval voor terugbetaling
van de kosten voor naslagwerken of terugbetaling van niet gebruikte leermiddelen als gevolg van het
voortijdige stoppen met de opleiding, overstap naar een andere opleiding, verhuizing en absentie.
Terugbetaling vindt niet plaats als er sprake is van verschuiving van activiteiten naar volgende
periodes/leerjaren.
Je bespreekt je verzoek om terugbetaling eerst binnen je opleiding (mentor, coach, studiebegeleider).
Immers, als activiteiten bijvoorbeeld zijn doorgeschoven, geldt de regeling niet.
Als leermiddelen inderdaad ongebruikt blijken, kun je kunt gebruik maken van het formulier ‘mogelijke
terugbetaling ongebruikte leermiddelen’.
Het formulier kan je in juni of in de maand voor diplomering inleveren bij de financiële administratie op
de locatie. Je ontvangt dan binnen een week de bevestiging van ontvangst van je aanvraag en binnen 1
maand een reactie of je aanvraag gehonoreerd wordt of niet.
De daadwerkelijke uitbetaling vindt na afloop van het bewuste schooljaar plaats in september.
Als je het niet eens is met het genomen besluit of de uitbetaling stagneert, kan ofwel contact
opgenomen worden met de locatiedirecteur ofwel gebruikt gemaakt worden van de klachtenprocedure.
Een rapportage van een overzicht met aanvragen en daadwerkelijke terugbetalingen wordt jaarlijks in
oktober met de centrale studentenraad besproken.
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