
 
 
 

 
 
 
 
 

Veel gestelde vragen studentenbijdrage 
 
 

Ik heb de factuur studentenbijdrage ontvangen en wil in termijnen betalen.  
Wat moet ik nu doen? 
Je vraagt termijnbetaling aan door een voorstel te mailen naar debiteurenzwolle@zone.college.  
De afdeling Financiën & Control zal je voorstel in behandeling nemen. Je krijgt geen nieuwe 
factuur. 
 
Wanneer moet ik wettelijk lesgeld betalen? 
Wanneer je op 1 augustus voor aanvang van het schooljaar 18 jaar of ouder bent, wordt er wettelijk 
lesgeld bij je in rekening gebracht. De hoogte van het wettelijk lesgeld is voor een BBL-opleiding 
afhankelijk van het niveau van je opleiding. Er is een onderscheid tussen niveau 1/2 en 3/4. Voor 
een BOL-opleiding is het lesgeld voor alle niveaus hetzelfde. Overigens wordt het wettelijk lesgeld 
voor een BBL-opleiding (deeltijd mbo) ook weleens cursusgeld genoemd. 
 
Ik wil niet voor excursies betalen. Hoe kan ik dit aangeven en wat zijn de consequenties?  
Op je overeenkomst zie je een kopje vrijwillige studentenbijdrage. Wanneer je niet wilt deelnemen 
aan excursies, zet je hier geen kruisje. Deze kosten worden niet bij je in rekening gebracht. 
Wanneer je niet meegaat, ben je verplicht om een alternatief programma te volgen. Het 
alternatieve programma is een standaard opdracht (onderwerp excursie), die je onder begeleiding 
op school uitwerkt, voor de duur van de excursie. 
 
Ik wil geen vervoerskosten betalen. Hoe kan ik dit aangeven en wat zijn de consequenties? 
Op je overeenkomst studentenbijdrage zie je een kopje vrijwillige studentenbijdrage. Wanneer je 
niet wilt betalen voor vervoerskosten, zet je hier geen kruisje. Deze kosten worden niet bij je in 
rekening gebracht. Tijdens je opleiding ga je naar praktijklocaties om praktijklessen te volgen. Je 
zorgt zelf voor vervoer naar een praktijklocatie. Je mag dus gedurende het hele schooljaar geen 
gebruik maken van de door de Zone.college aangeboden vorm van vervoer. 
 
Wanneer vindt er een restitutie plaats van de studentenbijdrage? 
Wanneer je vroegtijdig met je opleiding stopt kan alleen over het vrijwillige deel van de 
studentenbijdrage een restitutie/verrekening plaatsvinden. De opleidingscoördinator bepaalt het 
bedrag. Vervolgens wordt er een creditfactuur gemaakt. Wanneer je als BBL-student na 1 oktober 
stopt met je opleiding, vindt er geen restitutie/verrekening plaats van het wettelijk lesgeld. 
 
Ik heb een factuur van DUO ontvangen. Maar ik betaal toch aan de Zone.college?  
Wanneer je een BOL-opleiding volgt, betaal je het wettelijk lesgeld aan DUO. Van hen ontvang je 
dan ook een rekening. Aan Zone.college betaal je de studentenbijdrage. Volg je een BBL-
opleiding, dan ontvang je van Zone.college een factuur van het wettelijk lesgeld en de 
studentenbijdrage. Je hebt dan dus geen financiële verplichtingen bij DUO. 
 
Ik heb een factuur ontvangen, maar mijn werkgever betaalt? 
Vraag aan je werkgever of hij het rechtstreeks aan de school betaalt, voorzien van je factuur- en 
debiteurnummer. 
 
Voor mijn opleiding heb ik specifieke spullen nodig. Waar kan ik die aanschaffen? 
Een aantal specifieke spullen, bijvoorbeeld een trimjas of bodywarmer, kun je in de Zone.college 
winkel kopen. Afhankelijk van welke keuzedelen je kiest binnen je opleiding, kunnen we ook 
hiervoor kosten bij je in rekening brengen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan kosten voor het 
aanschaffen van een licentie. 


