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Veelgestelde vragen over schoolkosten bij mbo-opleidingen 

 

Welke regels zijn er over schoolkosten voor studenten in het mbo?  

Het ‘servicedocument schoolkosten’ geeft alle (aankomende) studenten en hun 

ouders meer helderheid over de regels voor schoolkosten in het mbo. Een mbo-

instelling moet bij het bepalen van het schoolkostenbeleid zich dan ook houden 

aan alle 16 punten in dit servicedocument.  

 

Op basis van de wet moet een student het wettelijke les- of cursusgeld betalen. 

De mbo-instelling moet vervolgens zorg dragen voor een deugdelijke 

basisuitrusting die nodig is om de opleiding te volgen en examen te doen. De 

student is verantwoordelijk voor onderwijsbenodigdheden voor persoonlijk 

gebruik (boeken, sport- en werkkleding etc.).  

 

De mbo-instelling bepaalt voor de start van een opleiding welke 

onderwijsbenodigdheden de student moet hebben, zodat een student dit voor zijn 

inschrijving dit weet. Een student mag altijd op vrijwillige basis onderdelen van 

de basisuitrusting (bijv. gereedschappen) zelf aanschaffen.  

 

Voor sommige gezinnen zijn de kosten van deze onderwijsbenodigdheden te 

hoog. Mbo-instellingen ontvangen voor minima-gezinnen apart budget. 

 

Voor deelname aan extra activiteiten en gebruik van extra faciliteiten mag de 

instelling een vergoeding vragen als een student besluit aan deze extra activiteit 

deel te nemen of gebruik te maken van de extra faciliteit. Activiteiten die geld 

kosten mogen geen verplicht onderdeel zijn van de opleiding.  

De studentenraad van de mbo-instelling heeft instemmingrecht op het 

schoolkostenbeleid.  

 

Vanaf wanneer gelden deze regels?  

Het ‘servicedocument schoolkosten’ is in juli 2018 gebruik genomen. De meeste 

mbo-instellingen houden zich al aan de 16 punten in dit document. Het is 

begrijpelijk dat instellingen voor studiejaar 2018-2019 niet acuut alle punten uit 

de handreiking kunnen realiseren. De boekenlijsten zijn bijvoorbeeld al 

vastgesteld. Toch zal het schoolkostenbeleid zo snel en verantwoord als mogelijk 

in overeenstemming moet worden gebracht met het servicedocument. Uiterlijk 

met ingang van studiejaar 2019-2020 moeten mbo-instellingen hun 

schoolkostenbeleid hebben aangepast.  

 

Wat is er geregeld voor studenten die de kosten voor 

onderwijsbenodigdheden niet kunnen betalen?  

De ‘Regeling tijdelijke voorziening leermiddelen’ beperkt de schoolkosten voor 

minderjarige bol-studenten uit minimagezinnen. De Rijksoverheid wil deze 

tijdelijke regeling met ingang van het studiejaar 2020-2021 omzetten in een 

structurele voorziening voor mbo-instellingen met een ‘mbo-studentenfonds’. Dit 

fonds zal ondersteuning bieden aan zowel minderjarige bol-studenten uit 

minimagezinnen als groepen die vaak vertraging oplopen en daardoor financieel 

nadeel kunnen ondervinden, zoals zwangere studenten, studenten met 

overmachtssituaties en deelnemers van studentenraden.  
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Welke kosten moet de school zelf betalen en welke kosten komen voor 

rekening van de student? 

Het uitgangspunt is dat studenten in het mbo, na betaling van het wettelijke les- 

of cursusgeld, het onderwijs kunnen volgen en de examens kunnen afleggen om 

hun diploma te behalen.  

De school moet voorzien in de basisuitrusting die nodig is om de student tot een 

diploma te leiden, bijvoorbeeld machines en gereedschappen, 

verbruiksmaterialen zoals hout, metaal, enkele computers en ook software-

licenties of de schoolpas. 

 

Er zijn ook onderwijsbenodigdheden waarin de school niet hoeft te voorzien. Dit 

zijn met name onderwijsbenodigdheden die de student nodig heeft om de lessen 

voor te bereiden, bijvoorbeeld een agenda en rekenmachine, een 

laptop/softwarelicenties/boeken (een en ander goed op elkaar afgestemd)  en 

zaken die afhankelijk zijn van persoonlijke kenmerken bijvoorbeeld sport- en 

werkkleding en –schoenen. De school moet soberheid te betrachten bij het 

voorschrijven van dit soort onderwijsbenodigdheden.  

 

De school moet op heldere wijze, voorafgaand aan de inschrijving, informatie 

verschaffen over de vrijwillige bijdrage en kenbaar maken over welke 

onderwijsbenodigdheden de student dient te beschikken zodat deze een 

inschatting kan maken van de (vrijwillige) bijkomende kosten. 

 

Ook moet de school duidelijk melden dat wanneer studenten de vrijwillige 

bijdragen niet betalen, dit niet van invloed is op het onderwijs voor de student. 

 

Kan ik als ouder of student kosten declareren? 

De school zorgt voor een basisuitrusting en deze basisuitrusting blijft eigendom 

van de school.Studenten mogen zelf eigen gereedschappen aanschaffen. In 

overleg met de school kunnen deze gebruikt worden op school. De kosten 

hiervoor kunnen niet door de student gedeclareerd worden bij de school. 

 

Wie bepaalt water in de basisuitrusting zit? 

De school bepaalt hoe de basisuitrusting vormgegeven wordt. Bijvoorbeeld 

hoeveel gereedschappen en van welke kwaliteit. De basisuitrusting moet goed 

genoeg  zijn zodat studenten het onderwijs kunnen volgen en het examen kunnen 

afleggen.   

 

De school geeft op haar website aan dat mijn kind bepaalde zaken moet 

kopen en nu lees ik dat ze dat helemaal niet mogen voorschrijven. Ik heb 

echter al de rekening betaald. Kan ik die nu naar de school sturen? 

U kunt proberen de spullen terug te brengen en uw geld terug te krijgen. Als dat 

niet lukt, kunt u het best contact opnemen met de school om te zien of er een 

oplossing is. Bijvoorbeeld dat de school de spullen van u overneemt. 


