Schoolkosten en vrijwillige bijdrage

In dit document lees je over de schoolkosten en de vrijwillige bijdrage. Hoe zijn de schoolkosten
verdeeld, wat is het bedrag voor cursus- of lesgeld dit schooljaar en hoe is het geregeld bij ons op
school?
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. Klik op de link om het servicedocument schoolkosten te downloaden.

De schoolkosten kunnen als volgt worden onderverdeeld:
A.
Basisuitrusting school: 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: zaken die de student zelf aanschaft (bijvoorbeeld boeken);

C.
Schoolkosten waarvoor de student om een vrijwillige bijdrage wordt gevraagd. Dit kunnen
opleiding gebonden schoolkosten zijn en aanvullende diensten;
D.

Les- en cursusgeld.

A.

Basisuitrusting school: kosten die niet bij je in rekening worden gebracht

Aeres MBO ontvangt geld van de overheid voor het verzorgen van onderwijs. Met dit geld worden
allerlei basisbenodigdheden voor het onderwijs vergoed. Hiervoor hoef je dus als student, ouder of
verzorger niets te betalen.
De basisbenodigdheden
(hiervoor hoeft u als student, ouder of verzorger niets te betalen)
• schoolpas / collegepas;

•
•
•
•
•
•
•
•
•

intake- en instaptoetsen, administratieve zaken;
informatie voor studenten, studiehandleidingen, brieven aan studenten, ouderavonden;
introductiedagen, werkweken en excursies die verplicht onderdeel van het programma zijn;
software-licenties voor algemene programma’s;
toetsen, examens, herkansingen, diploma-uitreiking;
inventaris mediatheek, open leercentrum;
apparatuur, machines, gereedschappen, instrumenten en computers;
verbruiksmaterialen zoals hout, metaal, papier, bloemen, stoffen;
kosten voor de beroepspraktijkvorming (bpv), bpv-informatiemiddelen en bpvbeoordelingsinstrumenten.

Kosten voor keuzedelen
Keuzedelen maken onderdeel uit van alle opleidingen van Aeres MBO die vanaf 1-8-2016 zijn gestart.
Informatie over de keuzedelen is te vinden op de website van Aeres MBO.
In tegenstelling tot bovenstaande kunnen aan het volgen van sommige keuzedelen wel kosten
verbonden zijn. Het keuzedelenaanbod bij iedere opleiding omvat ook keuzedelen waarvoor geen
bijdrage gevraagd wordt. Wanneer je kiest voor een keuzedeel waar kosten aan verbonden zijn is het
voldoen van die bijdrage vereist voor het kunnen volgen van dit keuzedeel. Bij het niet voldoen van de
vooraf kenbaar gemaakte bijdrage kan je de toegang tot onderwijsactiviteiten in het kader van het
keuzedeel worden ontzegd. In dat geval dien je een ander keuzedeel te kiezen (een keuzedeel uit het
actuele keuzedelenaanbod zonder deze bijdrage). Zie ook
https://www.mboraad.nl/nieuws/schoolkosten-en-keuzedelen.

B.

Onderwijsbenodigdheden: kosten voor zaken die de student zelf aanschaft

Het betreft hier in principe vrijwillige kosten, echter als school willen we benadrukken dat dit veelal
kosten zijn die het onderwijsprogramma intensiveren, aanvullen of verrijken.

Kosten voor boeken, readers en digitaal lesmateriaal
Voor het volgen van een mbo-opleiding worden boeken gebruikt die je zelf dient aan te schaffen. Via de
school word je geïnformeerd welke boeken dat zijn. Tevens zal de school aangeven waar je de boeken
kunt bestellen. Readers en digitaal lesmateriaal worden via de school geregeld en gefactureerd. De
boeken kunnen bijna in alle gevallen worden besteld bij een boekhandel. In enkele gevallen worden de
boeken via de school geleverd.

Laptop/computer
Indien een computer nodig is om de lessen voor te bereiden of te volgen kan een opleiding je adviseren
om een computer tot je beschikking te hebben. Soms kan een specifieke computer aanbevolen worden.
Als de boeken vervangen worden door software kan de school 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
Als de software de boeken vervangt en eigendom wordt van de student (dus als je thuis ook kunt
inloggen) mag de school aan de student vragen daarvoor te betalen.

Onderwijsbenodigdheden
Etui-inhoud (teken-/schijfmateriaal, passer, geodriehoek, etc.), usb-sticks, harde schijven,
multomappen, rekenmachine, agenda en dergelijke moet de student zelf regelen.

Kosten voor de persoonlijke uitrusting
Als deze spullen noodzakelijk zijn voor de opleiding en eigendom worden van de student mag de school
vragen dit aan te schaffen.

C.

De kosten waarvoor wij een vrijwillige bijdrage vragen

Chip/pas
Wanneer je deze (alleen) kan gebruiken voor kantine, kopiëren of telefoon.

Kopieerkosten/pas/auteurs (repro)
Kopieerkosten voor het maken van readers en stencils.

Activiteiten
Excursies, buitenschoolse activiteiten of feesten (wanneer ze niet verplicht zijn, bij verplichte
activiteiten mogen geen kosten worden berekend).

Diploma-uitreiking
Als 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
bijvoorbeeld geen roosters in).

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

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

D.

De kosten waarvoor wij een vrijwillige bijdrage vragen

In aanvulling op de hierboven beschreven categorieën schoolkosten geldt het wettelijk les- en
cursusgeld. Voor mbo 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. Het lesgeld (voor BOL) wordt door de Dienst Uitvoering Onderwijs
(DUO) geïnd. Het cursusgeld voor BBL wordt door Aeres MBO geïnd via de schoolnota. Zie voor meer
informatie de site van de Rijksoverheid.

