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1. Waarom dit beleid? 
Het is de verantwoordelijkheid van Zone.college (bevoegd gezag) om, met instemming van de 
centrale studentenraad, het beleid ten aanzien van schoolkosten te bepalen binnen de context van het 
wettelijk kader. Het beleid is gebaseerd op het servicedocument schoolkosten van de JOB, MBO 
Raad en het ministerie van OCW1. 
 
De inschrijving van een student voor een opleiding in het mbo wordt niet afhankelijk gesteld van een 
andere financiële bijdrage dan het wettelijk verplichte les- of cursusgeld (artikel 8.1.4. WEB).  
Aan het volgen van een opleiding in het middelbaar onderwijs zijn dus kosten verbonden, namelijk het 
wettelijk verplichte les- en cursusgeld. Echter zijn er vaak ook andere kosten verbonden aan het 
volgen van een opleiding. Denk hierbij aan het aanschaffen van licenties, schoolboeken en andere 
onderwijsbenodigdheden.  
 
In dit beleid wordt omschreven welke kosten er kunnen zijn als je een opleiding gaat volgen bij 
Zone.college, waarom deze kosten er zijn, welke rechten en plichten Zone.college heeft en welke 
rechten en plichten jij als student hebt. De kosten voor een opleiding kunnen verschillen per opleiding.  

2. Wettelijke kosten 
Een deel van de kosten van je opleiding zijn door de wet bepaald. Afhankelijk van de opleiding die je 
volgt, moet je les- of cursusgeld betalen.  
 
2.1 Lesgeld2 
Wanneer je op 1 augustus van een studiejaar 18 jaar of ouder bent en je volgt een opleiding in de 
Beroeps Opleidende Leerweg (BOL) moet je lesgeld betalen. Het lesgeld is een vast bedrag wat je elk 
jaar betaalt om onderwijs te kunnen volgen.  
 
Voor studiejaar 2020-2021 bedraagt het lesgeld € 1.202,00. Meer informatie over DUO en lesgeld vind 
je op www.duo.nl 
 
Als je op 1 augustus van een studiejaar nog geen 18 jaar bent, betaal je voor dat jaar ook geen 
lesgeld.  
 
2.1.1 Betalen lesgeld 
De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) incasseert het lesgeld. Dat kan in één keer of in (negen) gelijke 
termijnen. Via Mijn DUO kun je aangeven of je in termijnen wilt betalen. Je kunt daar ook aangeven 
dat iemand anders je lesgeld betaalt. Ook zij kunnen in termijnen betalen. 
 
https://duo.nl/particulier/lesgeld/lesgeld-betalen.jsp 
 
2.2 Cursusgeld3 
Wanneer je op 1 augustus van een studiejaar 18 jaar of ouder bent en je volgt een opleiding in 
Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL) moet je cursusgeld betalen. Het cursusgeld is een vast bedrag 
dat je elk jaar betaalt om onderwijs te kunnen volgen. Het bedrag is echter wel afhankelijk van het 
niveau onderwijs dat je volgt.  
 
Voor studiejaar 2020-2021 bedraagt het cursusgeld voor opleidingen op: 
 
Niveau 1 en 2  € 250,00 
Niveau 3 en 4  € 606,00 
 
2.2.1 Betalen cursusgeld 
Je betaalt het cursusgeld aan Zone.college, hiervoor wordt gebruik gemaakt van WIS Collect. 
Zone.college is verplicht dit bedrag weer af te dragen aan het Rijk. Je betaalt het cursusgeld per 
cursusjaar (van 1 augustus tot en met 31 juli). 
  
                                                      
1 https://www.mboraad.nl/sites/default/files/publications/servicedocument_schoolkosten.pdf 
2 Artikelen 2-8a, Uitvoeringsbesluit Les- en cursusgeldwet 2000 
3 Artikelen 9-16, Uitvoeringsbesluit Les- en cursusgeldwet 2000 

https://duo.nl/particulier/lesgeld/lesgeld-betalen.jsp
https://www.mboraad.nl/sites/default/files/publications/servicedocument_schoolkosten.pdf
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3. Schoolkosten 
Met ingang van 1 augustus 2019 geldt er een nieuwe regeling voor schoolkosten in het Mbo.  
Zone.college heeft haar beleid aangepast aan deze nieuwe regeling. In de nieuwe regeling wordt 
onderscheid gemaakt tussen de zogenaamde “basisuitrusting” en “onderwijsbenodigdheden voor 
persoonlijk gebruik”. 
 
Daarnaast biedt Zone.college optioneel extra activiteiten en/of faciliteiten aan. Deze activiteiten en 
faciliteiten zijn niet nodig voor het volgen van de opleiding of het behalen van een diploma. Studenten 
en/of ouders bepalen zelf of zij van deze activiteiten of faciliteiten gebruik willen maken, het kan dus 
nooit verplicht worden gesteld. 
 
3.1 Basisuitrusting 
De basisuitrusting betreft alle spullen (incl. gereedschap) die je op school nodig hebt om je opleiding 
te volgen en examen te doen. De basisuitrusting wordt door de school ter beschikking gesteld aan 
studenten die dat willen, zij moeten zuinig en respectvol omgaan met deze basisuitrusting.  
De basisuitrusting (of deel daarvan) is en blijft eigendom van de school en mag niet buiten 
schoolactiviteiten worden gebruikt. Studenten die deze spullen in eigendom willen hebben, kunnen 
ervoor kiezen om deze zelf aan te schaffen.  
 
3.2 Onderwijsbenodigdheden voor persoonlijk gebruik 
De onderwijsbenodigdheden voor persoonlijk gebruik (hierna te noemen: “onderwijsbenodigdheden”) 
betreffen spullen (bijv. boeken, licenties, een laptop, werkkleding- en schoenen) om je opleiding goed 
te kunnen volgen. Je moet zelf zorgen voor de juiste en tijdige aanschaf van de onderwijs-
benodigdheden. Zone.college mag wel functionele specificaties voorschrijven, maar geen specifiek 
merk. 
 
Voor alle onderwijsbenodigdheden geldt dat ze voldoende intensief in het onderwijs en leerproces 
gebruikt worden, anders mag Zone.college niet aan jou als student vragen om over deze onderwijs- 
benodigdheden te beschikken. Hierover kan Zone.college vrijblijvend advies geven. De keuze waar en 
hoe je deze onderwijsbenodigdheden aanschaft is vrij. 
 
Zone.college splitst de onderwijsbenodigdheden voor persoonlijk gebruik in leermiddelen en 
persoonlijke uitrusting. Hierbij bestaan de leermiddelen uit de boeken en licenties die nodig zijn voor 
het volgen van een opleiding en de persoonlijke uitrusting uit zaken als werkkleding – en schoenen   
of een laptop. 
 
3.2.1 Leermiddelen 
Onderdeel van de onderwijsbenodigdheden waar je zelf voor moet zorgen, zijn de leermiddelen zoals 
boeken en licenties. Op een leermiddelenlijst staat aangegeven welke boeken en licenties je allemaal 
nodig hebt om je opleiding te kunnen volgen. De meest actuele leermiddelenlijst wordt je voor 
aanvang van de opleiding toegezonden. Informatie hierover is opgenomen in het locatiedeel van de 
studiegids en op de website van Studers. 
 
3.2.2 Persoonlijke uitrusting 
Onderdeel van de onderwijsbenodigdheden waar je zelf voor moet zorgen, is de persoonlijke 
uitrusting zoals een laptop en werkkleding- en schoenen. Op een lijst met persoonlijke uitrusting staat 
aangegeven aan welke functionele specificaties de uitrusting moet voldoen. Op de website van 
Zone.college vind je meer informatie voor jouw specifieke opleiding: https://mbozone.nl/opleidingen. 
 
Zone.college adviseert om een laptop aan te schaffen die minimaal bepaalde eigenschappen heeft. 
De eigenschappen en ook waar je een laptop kan komen wordt op onze website weergegeven: 
laptops in het mbo.  
 
 
 
 
 
  

https://mbozone.nl/opleidingen
https://mbozone.nl/voor-bedrijven/opleidingen-en-cursussen/over-mbo-zone/#laptops-in-het-mbo
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3.3 Optionele activiteiten en/of faciliteiten 
 
3.3.1 Excursies en bedrijfsbezoeken 
Zone.college organiseert excursies en bedrijfsbezoeken voor alle studenten. Aangezien deze 
activiteiten een kwaliteitsimpuls geven aan jouw beroepsopleiding, moedigt Zone.college deelname 
aan. Excursies en bedrijfsbezoeken vinden plaats onder onderwijstijd, wat inhoudt dat als je niet 
deelneemt, je verplicht bent een alternatief programma op school uit te voeren. Studenten die 
deelnemen aan deze activiteiten betalen de kosten via WIS Collect. 
 
3.3.2 Faciliteiten 
Op bepaalde locaties biedt Zone.college je de mogelijkheid om gebruik te maken van een kluisje. 
Handig, want zo zijn je spullen veilig en hoef je niet altijd alles overal mee naar toe te nemen. 
Wanneer je aangeeft hier gebruik van te willen maken, moet je de kosten betalen via WIS Collect. 
 
3.3.3 Readers en themaboekjes 
Soms wordt er binnen je opleiding gewerkt met eigen gemaakte readers, syllabi en/of themaboekjes 
waar de benodigde leerstof in staat. Binnen je opleiding wordt duidelijk gemaakt hoe je deze kunt 
verkrijgen. 
 
3.4 Keuzedelen 
Je moet zelf de leermiddelen aanschaffen die nodig zijn om het keuzedeel te kunnen volgen.  
De kosten van de leermiddelen worden bekend gemaakt voor of tijdens het kiezen van het keuzedeel. 
De leermiddelen voor keuzedelen staan niet op de leermiddelenlijst die bij de start van een schooljaar 
wordt verstrekt. Immers, de keuze van een keuzedeel is student afhankelijk en zal per student anders 
zijn. Voor de excursies/examens die onderdeel zijn van een keuzedeel en niet verplicht voor het 
behalen van het keuzedeel (kwaliteitsimpuls), kan een bijdrage gevraagd worden. Als je hieraan 
deelneemt betaal je de bijdrage via WIS Collect. 
 
3.5 Cursussen, certificaten & bewijzen 
In sommige gevallen moet je cursussen, certificaten en/of rijbewijzen hebben behaald om bepaalde 
werkzaamheden te mogen uitvoeren. Er zijn certificaten en rijbewijzen die niet verplicht zijn voor het 
behalen van je diploma. Als je ervoor kiest om deze te volgen dan betaal je daar zelf voor. Als de 
certificaten en rijbewijzen een verplicht onderdeel vormen van je diploma, dan betaald school de 
kosten. Dit kan ook bij keuzedelen spelen. 
 
3.5.1 T-rijbewijs 
Sinds 1 juli 2015 moeten niet alleen bestuurders van landbouwtrekkers, maar ook bestuurders van 
grondverzetmachines en voertuigen als rooimachines en maaidorsers een T-rijbewijs hebben. Voor de 
opleidingen zoals agrarisch loonwerk is het T-rijbewijs een wettelijke beroepsvereiste. Met ingang van 
2017 is dit opgenomen in het kwalificatiedossier en daarmee een eis om het diploma te kunnen 
behalen. Voor de beginnend beroepsbeoefenaar is het van belang dat hij, voordat hij in de sector 
werkt of stage loopt, in het bezit is van het T-rijbewijs.  
 
De kosten van een T-rijbewijs zijn geen onderdeel van de bekostiging die de school van het ministerie 
ontvangt. Het behalen van het T-rijbewijs is voor rekening van de student. Mbo-studenten die een 
opleiding volgen in de hierboven genoemd sectoren kunnen een deel van de kosten voor het halen 
van het T-rijbewijs vergoed krijgen via de subsidieregeling van Colland Arbeidsmarkt.  
 
Informatie: https://www.collandarbeidsmarkt.nl/subsidieregelingen/t-rijbewijs/ 
  

https://www.collandarbeidsmarkt.nl/subsidieregelingen/t-rijbewijs/
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4. Het betalen van schoolkosten 
Aan wie je wat moet betalen is afhankelijk van de door jou gekozen leverancier van een product.  
De onderwijsbenodigdheden die je via Zone.college aanschaft betaal je via WIS Collect.  
 
4.1 Lesgeld bij meerdere inschrijvingen. 
a. in geval van meerdere gelijktijdige inschrijvingen waarover lesgeld verschuldigd is, dan 1x lesgeld 
betalen 
b. in geval van meerdere gelijktijdige inschrijvingen waarover cursusgeld verschuldigd is, dan 1x 
cursusgeld betalen. Bij hoog en laag tarief, geldt het hoge tarief. 
c. in geval van inschrijving voor een opleiding waarvoor lesgeld (voltijd mbo-opleiding, BOL) is 
verschuldigd en een opleiding waarvoor cursusgeld (deeltijd mbo-opleiding, BBL) verschuldigd is dan 
1x lesgeld . 
d. in geval van overstappers van een opleiding van hoog naar laag cursusgeldtarief of andersom die 
de opleiding staken zonder het behalen van een diploma die kunnen een aanvraag doen voor 
restitutie van cursusgeld over de niet benutte maanden (maximaal tot en met mei in het lopende 
schooljaar) door een mail te sturen naar debiteuren@zone.college. 
 
4.2 Termijnbetalingen 
Uiteraard is het mogelijk om de bij Zone.college afgenomen schoolkosten in termijnen te betalen. Wil 
je gebruik maken van termijnbetaling, dan kun je dit aangeven in WIS Collect of je kunt contact 
opnemen met de debiteurenadministratie in Lochem (debiteuren@zone.college of tel. 088-2620700). 
Indien je hebt aangegeven dat je in termijnen wilt betalen, gaat Zone.college ervan uit dat je dit ook 
doet. Mocht het je niet lukken om aan een betaaltermijn te voldoen, neem dan tijdig contact op met de 
debiteurenadministratie. 
 
4.3 Herinneringen- en incassotraject 
Het kan voorkomen dat het betalen van een factuur aan je aandacht is ontglipt. Hiervoor is er bij 
Zone.college een herinneringentraject. Je krijgt zo de mogelijkheid de factuur alsnog te voldoen. Na 
het uitblijven van de betaling wordt er een incassotraject gestart, waarbij alle bijkomende kosten door 
jou moeten worden voldaan.  
 
4.4 Tegemoetkoming studiekosten DUO 
Voor het volgen van een BOL-opleiding kan je, als je 18 jaar en ouder bent, studiefinanciering 
aanvragen. Studiefinanciering bestaat voor het mbo uit vier onderdelen: een basisbeurs, een 
aanvullende beurs, een lening en een studentenreisproduct. De basisbeurs en het studenten-
reisproduct zijn voor iedereen. Een aanvullende beurs en een lening moet je extra aanvragen. 
 
Ook als je nog geen 18 jaar bent, kun je een studentenreisproduct krijgen. Je moet dan wel een BOL-
opleiding volgen. Het aanvragen van een studentenreisproduct kan via Mijn DUO. Hier heb je wel een 
DigiD voor nodig. Wanneer er voor een excursie of bedrijfsbezoek gebruik wordt gemaakt van het 
openbaar vervoer, gaat Zone.college ervan uit dat je gebruik maakt van het studentenreisproduct. 
Indien je ervoor gekozen heb deze niet te activeren, betaal je zelf de kosten voor het openbaar 
vervoer. 
 
https://duo.nl/particulier/aanvragen-studentenreisproduct.jsp 
 
4.5 Beleid minima 
Als je als student, ouder of verzorger noodzakelijke leermiddelen of de kosten van buitenlandexcursies 
niet kunt betalen dan hanteert Zone.college het minimabeleid. Voorwaarde is dat je een BOL-opleiding 
volgt. Het aanvraagformulier van Zone.college is op te vragen bij debiteuren@zone.college .  
Wil je gebruik maken van de regeling dan heb je ook een verklaring nodig van Stichting Leergeld. De 
contactgegevens van Stichting Leergeld in jouw gemeente kun je vinden op het internet. 
Als je nog vragen hebt over de regeling, dan kun je contact opnemen met onze afdeling 
debiteurenbeheer in Lochem via het algemene telefoonnummer 088-2620700 of per mail: 
debiteuren@zone.college 
 

mailto:debiteuren@zone.college
mailto:debiteuren@zone.college
https://duo.nl/particulier/aanvragen-studentenreisproduct.jsp
mailto:debiteuren@zone.college
mailto:debiteuren@zone.college
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4.6 Tegemoetkoming studiekosten overige instanties 
Bij overige betalingsproblemen van de studiekosten kunnen er in je woonplaats instanties zijn, o.a. de 
gemeente, die ouders met een lager inkomen de mogelijkheid bieden om de opleidingskosten van hun 
kinderen gedeeltelijk te laten vergoeden. Overige instanties als, Stichting Leergeld of Stichting 
Meedoen zorgen ervoor dat jongeren tot 18 jaar deel kunnen nemen aan activiteiten. 

5. Restitutiebeleid 
 
5.1 Wijzigen van inschrijving. 
De kosten van de opleidingen zijn niet altijd gelijk. Indien er van opleiding of opleidingsniveau 
veranderd wordt gedurende het schooljaar dan wordt het verschil in mindering of in meerdering 
gebracht. 
 
5.2 Teruggave wettelijke kosten en schoolkosten  
Indien je eerder stopt met je opleiding of een diploma hebt behaald, kun je voor het einde van het 
schooljaar bij Zone.college een verzoek voor terugbetaling van schoolkosten indienen. Het betreft hier 
alleen de kosten voor optionele activiteiten en/of faciliteiten. Het bevoegd gezag neemt de beslissing 
of de student (een deel van) de schoolkosten wel óf niet terug ontvangt.  
 
Van excursies en/of activiteiten waarvoor je wel hebt betaald, maar die niet door de opleiding zijn 
aangeboden, krijg je het volledige bedrag terug. Dit moet je wel schriftelijk indienen bij de 
debiteurenadministratie in Lochem (debiteuren@zone.college).  

5.3 Teruggave lesgeld en cursusgeld 
Wanneer je op 1 augustus van een studiejaar 18 jaar of ouder bent en je volgt een opleiding in de 
Beroeps Opleidende Leerweg (BOL) moet je lesgeld betalen (zie 2.1 en 2.1.1). Mocht je stoppen met 
je opleiding, dan kun je indien je aan de voorwaarden voldoet, een verzoek terugbetaling lesgeld 
indienen bij DUO. Op onderstaande site vind je informatie over de voorwaarden, de hoogte van het 
eventueel terug te ontvangen lesgeld en het aanvraagformulier. Kijk voor meer informatie op: 
https://duo.nl/particulier/lesgeld/lesgeld-terugkrijgen.jsp 
 
Wanneer je op 1 augustus van een studiejaar 18 jaar of ouder bent en je volgt een opleiding in 
Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL) moet je cursusgeld betalen (zie 2.2 en 2.2.1). Mocht je stoppen 
met je opleiding, dan kun je indien je aan de voorwaarden voldoet, een verzoek terugbetaling 
cursusgeld indienen bij Zone.college. Op onderstaande site vind je informatie over de voorwaarden en 
de hoogte van het eventueel terug te ontvangen cursusgeld. Kijk voor meer informatie op: 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/volwassenenonderwijs/vraag-en-antwoord/wanneer-heb-ik-
recht-op-vermindering-vrijstelling-of-teruggave-van-het-cursusgeld  

mailto:debiteuren@zone.college
https://duo.nl/particulier/lesgeld/lesgeld-terugkrijgen.jsp
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/volwassenenonderwijs/vraag-en-antwoord/wanneer-heb-ik-recht-op-vermindering-vrijstelling-of-teruggave-van-het-cursusgeld
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/volwassenenonderwijs/vraag-en-antwoord/wanneer-heb-ik-recht-op-vermindering-vrijstelling-of-teruggave-van-het-cursusgeld
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