
 

 

Regeling tegemoetkoming 

schoolkosten 
 

Stichting Regio College  

voor beroepsonderwijs en educatie 

Zaanstreek – Waterland 
 

2017-2018 
 

  

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR 24-1-2017 

 



REGELING TEGEMOETKOMING SCHOOLKOSTEN 2017-2018  

 

 

 

Inhoudsopgave 
 

Inleiding 1 

Regeling tegemoetkoming schoolkosten 2017-2018 2 

Artikel 1  Voor wie de Regeling bestemd is 2 

Artikel 2 Inkomenstoets 2 

Artikel 3 De kosten die worden vergoed 2 

Artikel 4 Aanvraag en uitkering van de tegemoetkoming schoolkosten 3 

Artikel 5 Informatie over schoolkosten en hulp bij budgetteren 3 

Artikel 6 Privacy persoonsgegevens 4 

 

 

 



REGELING TEGEMOETKOMING SCHOOLKOSTEN 2017-2018 1 

 

 

 

Inleiding 
 

Het Regio College heeft een duidelijke richtlijn voor het in rekening brengen van kosten, naast het 

wettelijk verplichte les- of cursusgeld, aan studenten en hun ouders. Daarbij wil het Regio College dat 

deelname aan een opleiding niet belemmerd wordt doordat kosten voor leermiddelen voor de 

gewenste opleiding te hoog zijn.  

 

Schoolkosten bij het  Regio College 
 

De opleidingskosten waarmee een student te maken krijgt zijn verdeeld in 6 categorieën, die 

uitgewerkt zijn in de Regeling Schoolkosten van het Regio College, hier in het kort: 

 

 Wettelijk geregelde bijdragen zoals les- of cursusgeld vastgesteld door het ministerie van OCW. 

BOL en BBL studenten die op 1 augustus jonger zijn dan 18 jaar, betalen geen lesgeld.  

 Opleidingsgebonden schoolkosten te betalen door school, waaronder basisbenodigdheden zoals 

bijvoorbeeld intaketoetsen, gebruik computers, examens, verbruiksmaterialen. 

  Opleidingsgebonden leermiddelen aan te schaffen door de student zelf, ofwel leermiddelen, 

instrumenten en gereedschappen, die de student zelf aanschaft om de opleiding te kunnen 

volgen en eigendom blijven van de student. Hier vallen ook leermaterialen en gebruiksmaterialen 

onder die eigendom blijven van de student.  

 Eigen ICT middelen: ‘mobiele devices’ zoals laptops en smartphone. 

 Vrijwillige bijdrage voor extra voorzieningen, faciliteiten of activiteiten, die niet essentieel of 

noodzakelijk zijn voor het volgen en het met succes afronden van een opleiding. Het gaat hier om 

kosten om het onderwijs attractiever te maken. De bijdrage is vrijwillig.  

 Kosten die in een aparte overeenkomst worden vastgelegd, bijvoorbeeld kluisjes of een extra 

assessment of niet kwalificerend in- of extern examen.  

 

Welke schoolkosten het specifiek betreft, staat vermeld bij de opleidingsinformatie van elke 

opleiding op www.regiocollege.nl.  

Er zijn studenten, van wie de ouders de opleidingsgebonden en vrijwillige bijdragen niet kunnen 

betalen. Soms wordt daarvan van een opleiding afgezien, soms komt de studentenadministratie of 

de docent er tijdens het schooljaar achter dat rekeningen niet betaald (kunnen) worden.  

Met ingang van 1 augustus 2016 is een regeling van OCW in werking, die aanvullende middelen 

toekent aan scholen, zodat zij BOL-studenten jonger dan 18 jaar tegemoet kunnen komen in 

schoolkosten, als dat nodig is. 

Het doel van deze regeling is te voorkomen dat een minderjarige vanwege financiële redenen afziet 

van het volgen van de beroepsopleiding van zijn keuze. Het is aan de instelling om te beoordelen wat 

de meest doeltreffende voorziening in een bepaalde situatie is.  Er zijn twee manieren om tegemoet 

te komen aan ouders/ verzorgers, die moeite hebben met het betalen van schoolkosten: 

http://www.regiocollege.nl/
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1. Kwijtschelden of terugbetalen 

2. Een betalingsregeling treffen 

In deze Regeling tegemoetkoming schoolkosten werkt het Regio College uit wie (met terugwerkende 

kracht) in aanmerking komen voor het kwijtschelden of terugbetalen van schoolkosten, wat de 

criteria zijn voor toewijzing zijn, om welke soorten schoolkosten het gaat en welke procedure 

gehanteerd wordt bij aanvraag en toekenning. (Over een betalingsregeling kunt u contact opnemen 

met de Financiële administratie van het Regio College). 

 

Regeling tegemoetkoming schoolkosten 2017-2018 

 
Artikel 1  Voor wie de Regeling bestemd is 

 

 De Regeling is bestemd voor studenten die op 1 augustus van het schooljaar 2017-2018 jonger 

zijn dan 18 jaar en een BOL opleiding volgen aan het Regio College. 

 Studenten komen in aanmerking voor een tegemoetkoming indien hun ouders/verzorgers in 

schuldsanering zitten of indien zij een inkomen hebben dat lager dan 120% van de bijstandsnorm 

is. 

 

Artikel 2 Inkomenstoets 

 

 Indien ouders/verzorgers van de student aangeven in de schuldsanering te zitten, wordt dit 

getoetst via het Centraal Insolventieregister.  

 Indien de ouders/verzorgers aangeven dat het gezinsinkomen lager is dan een factor 1,2 van het 

bijstandsniveau, laat het Regio College dit toetsen bij de gemeente waar de ouders/verzorgers 

woonachtig zijn. Het Regio College vraagt de gemeente pas een toets uit te voeren nadat de 

ouders/verzorgers zich hiermee schriftelijk akkoord hebben verklaard.  

Het Regio College vraagt aan de gemeente slechts een bevestiging dat de ouders/verzorgers 

voldoen aan het vereiste van een gezinsinkomen dat lager is dan een factor 1,2 van het 

bijstandsniveau. 

 

Artikel 3 De kosten die worden vergoed 

 

De volgende soorten kosten worden vergoed: 

1. Opleidingsgebonden leermiddelen aan te schaffen door de student zelf, ofwel leermiddelen zoals 

boeken en licenties, instrumenten, beroepskleding en gereedschappen, die de student zelf 

aanschaft om de opleiding te kunnen volgen en eigendom blijven van de student. Hier vallen ook 

leermaterialen en gebruiksmaterialen onder die eigendom blijven van de student.  

2. Eigen ICT middelen: laptops worden eenmalig vergoed. Laptops dienen te voldoen aan 

specificaties van het Regio College. Onnodige luxe wordt niet vergoed. 
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Het is mogelijk dat de volgende kosten vergoed worden: 

3. Een vrijwillige bijdrage voor extra voorzieningen, faciliteiten of activiteiten, die niet essentieel of 

noodzakelijk zijn voor het volgen en het met succes afronden van een opleiding, zoals 

schoolreizen die belangrijk zijn voor inclusie (erbij horen) of voor het voldoen aan het curriculum. 

Hierover wordt per geval een besluit genomen door de MBO-Collegedirecteur. 

 

Artikel 4 Aanvraag en uitkering van de tegemoetkoming schoolkosten 

 

 De ouder of verzorger van de student die aan de voorwaarden van artikel 1 voldoet, vult een 

Aanvraagformulier tegemoetkoming schoolkosten in. Het formulier is beschikbaar via 

www.regiocollege.nl, bij de informatie over opleidingskosten. 

 Facturen van nog te betalen of betaalde schoolkosten vormen de basis voor de hoogte van de 

tegemoetkoming. Deze facturen of betalingsbewijzen en een kopie identiteitsbewijs1 dienen te 

worden bijgevoegd om te kunnen declareren.  

 Het Regio College behandelt elke volledige aanvraag zo snel mogelijk en houdt aanvragers op de 

hoogte van de uitkomst van toetsing van de aanvraag, conform artikel 2. 

 Uitkering van de tegemoetkoming schoolkosten vindt zo spoedig mogelijk plaats na vaststelling 

dat aanvrager aan de in artikel 1 de gestelde eisen voldoet. 

 Indien een ouder/ verzorger niet in aanmerking komt voor een tegemoetkoming in de 

schoolkosten, kunnen met de Financiële administratie afspraken gemaakt worden over een 

betalingsregeling. 

 

Artikel 5 Informatie over schoolkosten en hulp bij budgetteren 

 

 Informatie over de hoogte van schoolkosten per opleiding is beschikbaar via www.regiocollege.nl, 

bij informatie over de opleiding. 

 Informatie over deze regeling en het Aanvraagformulier tegemoetkoming schoolkosten zijn 

beschikbaar via www.regiocollege.nl 

 Vragen over schoolkosten, betalingsregelingen en facturen kunnen gesteld worden aan de 

Financiële Administratie van het Regio College, telefoon (075) 681 91 14 of 

fadebiteuren@regiocollege.nl. 

 Voor hulp bij budgetteren door studenten kunnen studenten terecht bij het Service Centrum van 

het Regio College (075) 681 90 01 of servicecentrum@regiocollege.nl. 

 

 

 

                                                           
1 Paspoort, Nederlandse identiteitskaart; ID-kaart of paspoort uit een EER-land; Nederlands 

vreemdelingendocument. 

 

http://www.regiocollege.nl/
http://www.regiocollege.nl/
http://www.regiocollege.nl/
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/identificatieplicht/vraag-en-antwoord/welke-landen-horen-bij-de-europese-unie-eu
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Artikel 6 Privacy persoonsgegevens 

 

1. Ingevulde Aanvraagformulieren tegemoetkoming schoolkosten vallen onder de Wet 

Persoonsgegevens en daarmee onder het Privacyreglement van het Regio College. Hierin is 

vastgelegd dat persoonsgegevens zijn beschermd tegen misbruik en dat rechten van betrokken 

gewaarborgd worden.  

2. Het Privacyreglement is beschikbaar via www.regiocollege.nl 

 

http://www.regiocollege.nl/

