Schoolkostenbrief 2020-2021
Graag informeren wij je over de kosten van jouw opleiding voor het schooljaar 2020-2021.

Met welke kosten krijg je te maken tijdens je opleiding?
- Wettelijke kosten (t.w. lesgeld (BOL) of cursusgeld (BBL))
- Schoolkosten (noodzakelijke kosten en kosten voor optionele activiteiten)

Wettelijke kosten
Voor elke opleiding betaalt de student, als hij/zij 18 jaar of ouder is (op 1 augustus van het betreffende
jaar), ieder jaar lesgeld (BOL-opleidingen) of cursusgeld (BBL-opleidingen). Dit is wettelijk vastgesteld
door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Voor meer informatie hierover verwijzen
we naar de website van DUO (https://duo.nl/particulier/).
De wettelijke kosten voor een BOL-opleiding betaalt de student rechtstreeks aan DUO. De wettelijke
kosten voor een BBL-opleiding betaalt de student aan Zone.college. Hiervoor ontvangt de student in
oktober een (digitale) factuur.

Schoolkosten
Schoolkosten bestaan uit noodzakelijke kosten en optionele kosten.
Onderwijsbenodigdheden voor persoonlijk gebruik (noodzakelijke kosten)
Dit zijn onderwijsbenodigdheden voor persoonlijk gebruik en zijn zaken die de student nodig heeft om
de lessen voor te bereiden (bijvoorbeeld boeken, digitale leermiddelen, laptop) of die afhankelijk zijn
van de opleiding van de student (bijvoorbeeld werkkleding en werkschoenen). Over deze
onderwijsbenodigdheden beschikt en draagt de student zelf de verantwoordelijkheid. Zone.college
hoeft daarin niet te voorzien.
Kosten voor optionele activiteiten en/of faciliteiten (optionele kosten)
Dit zijn optionele activiteiten en/of faciliteiten die een meerwaarde hebben voor de opleiding, maar niet
noodzakelijk zijn voor het volgen van de opleiding en het behalen van een diploma. Voorbeelden
hiervan zijn buitenschoolse activiteiten (excursies/vervoer/certificaten) en buitenlandexcursies.
Het is de keuze van de student om gebruik te maken van deze optionele activiteiten en/of faciliteiten.
Wanneer de student aangeeft hier gebruik van te willen maken, is hij/zij verplicht de bijbehorende
kosten te betalen via WIS Collect.
Naast de noodzakelijke leermiddelen die u kunt bestellen via www.Studers.nl en de laptop zijn er
mogelijk nog andere (noodzakelijke/optionele) schoolkosten voor de student van toepassing. De
docent informeert de student welke dit zijn en wanneer deze beschikbaar zijn om te betalen via WIS
Collect.
Als de student geen gebruik wenst te maken van de optionele zaken die Zone.college aanbiedt of de
vergoeding voor optionele zaken niet heeft betaald, dan kan de student geen gebruik maken van deze
faciliteiten/activiteiten, maar heeft de student nog steeds toegang tot het reguliere onderwijs en tot het
examen binnen Zone.college.
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Aanschaffen noodzakelijke leermiddelen via Studers
Zone.college biedt de mogelijkheid om leermiddelen aan te schaffen via www.studers.nl. Dat is een
aanbieder van (digitale) leermiddelen voor het MBO, waarmee wij samenwerken. De student ontvangt
een aparte brief waarin wordt uitgelegd hoe via deze website leermiddelen aangeschaft kunnen
worden. Op deze website staat per opleiding een leermiddelenlijst, waarop ook de kosten van de
leermiddelen zichtbaar zijn. Bestel je je leermiddelen bij www.studers.nl, dan betaal je ook
rechtstreeks aan hen.
Aanschaffen laptop
Voor de opleiding heeft de student ook een laptop nodig. Deze bestelt de student zelf en betaalt
rechtstreeks aan het bedrijf waar de laptop is besteld. Zone.college werkt samen met Studywise en
The Rent Company. Wij adviseren de student om de laptop bij een van deze bedrijven aan te
schaffen.
Aanschaffen noodzakelijke/optionele leermiddelen via school
Studenten en ouder(s)/verzorger(s) kunnen zaken die via school worden aangeschaft betalen via WIS
Collect. Denk hierbij aan buitenlandexcursies, werkkleding, extra licenties etc.
Gaat een student in schooljaar 2020-2021 keuzedelen volgen dan is in CumLaude te zien of hier
kosten aan verbonden zijn (b.v. de aanschaf van een studieboek of licentie). Bestelling gaat via school
en betaling van deze leermiddelen verloopt via WIS Collect
Als er in WIS collect een betaling klaar staat voor de student, dan ontvangt hij/zij een persoonlijke email (indien de student jonger dan 18 is, ontvangt de ouder een email) met een link, van school vanuit
WIS Collect. Met deze link kan rechtstreeks de rekening betaald worden via iDEAL. De betalingen met
iDEAL worden binnen de eigen veilige bankomgeving afgehandeld. Als ouder/verzorger/student
bepaal je zelf wat, wanneer en hoe je betaalt. Zo kan er in één keer betaald worden, maar ook in
termijnen bij een bedrag boven de 100 euro. Daarnaast kan ook altijd een aanvraag worden gedaan
om in termijnen te betalen via een e-mail naar debiteuren@zone.college.
De e-mail met het betalingsverzoek gaat naar de bij school bekendstaande mailadres(-sen). Het is
niet mogelijk om dubbel te betalen. Na betaling wordt een kopie van de factuur verstuurd per e-mail,
zodat altijd achteraf duidelijk is waarvoor er betaald is. Het is dus belangrijk dat wijzigingen van emailadressen van ouder(s)/verzorger(s) van studenten jonger dan 18 jaar, worden doorgegeven aan
school.
De student beslist zelf hoe de leermiddelen worden aangeschaft. Wanneer de leermiddelen (nieuw of
tweedehands) elders worden aangeschaft of worden geleend, dan mag dat. Er is geen verplichting om
deze via www.studers.nl en/of school aan te schaffen.
Heb je nog vragen?
Mocht je naar aanleiding van deze brief nog vragen hebben, dan kun je per e-mail contact opnemen
met mevrouw C. Bax (debiteuren@zone.college), Afdeling Financiën in Lochem.
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