
Kappen nou met die 
hoge schoolkosten! 

Wat kun jij er tegen doen?

Al een jaar hebben studentenraden instem-

mingsrecht op het schoolkostenbeleid van de 

mbo-school en schoolkosten is een hot thema 

bij studenten. Elke student geeft het liefst zo 

weinig mogelijk uit aan school en in de JOB-

monitor van 2018 blijkt dat 43% van de stu-

denten schoolspullen heeft moeten kopen, die 

ongebruikt op de plank bleven liggen. Hoe kun-

nen studentenraden hun instemmingsrecht 

inzetten om dit te verhelpen en wat kunnen 

studenten zelf doen? Dit artikel deelt een paar 

goede ideeën om inspiratie op te doen. 
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Tip 3: Ongebruikt lesmateriaal 

De studentenraad van MBO College Hilversum (ROC 

van Amsterdam), heeft met hun school een regeling 

afgesproken om ongebruikte schoolspullen te voor-

komen. Als boeken en licenties aantoonbaar niet zijn 

gebruikt tijdens de les, dan krijgt de student daarvoor 

een vergoeding van school. Op die manier worden do-

centen kritischer in welke spullen ze wel of niet op de 

lijst zetten en zorgen ze er beter voor dat het lesmateri-

aal echt gebruikt wordt. 

Tip 4: Schoolkostenbeleid

Het is soms onduidelijk wat nou precies hét schoolkos-

tenbeleid is op een school en waar je over kan meepra-

ten als studentenraad. Rijn IJssel is ermee aan de slag 

gegaan en heeft een schoolkostenbeleid ontwikkeld, 

daarbij de studentenraad betrokken en die heeft er uit-

eindelijk mee ingestemd. Kijk eens op de website van 

Rijn IJssel voor hun schoolkostenbeleid, of neem con-

tact op met de studentenraad of de school om te vragen 

hoe ze dat precies hebben gedaan. 

Tip 1: Als studenten het écht 
niet kunnen betalen

Alle scholen hebben een regeling voor studenten on-

der de 18 die problemen hebben met het betalen van 

de schoolkosten. Soms is de regeling er zelfs voor stu-

denten boven de 18 die moeite hebben het betalen van 

de schoolkosten, een afbetaalregeling of is het mogelijk 

om spullen van school te lenen. Hele goede mogelijkhe-

den, maar het is wel belangrijk dat de student ze weet 

te vinden! Als studentenraad kun je invloed hebben op 

hoe dit naar (aankomende) studenten wordt gecom-

municeerd, staat het goed op de website? Krijgen stu-

denten dit te horen als ze hun lijst krijgen met school-

spullen die ze moeten aanschaffen krijgen? Zijn alle 

mentoren op de hoogte van deze mogelijkheden? 

Tip 2: Schoolkostenanalyse 
tool 

Er is een speciale tool voor scholen zodat elke oplei-

ding zijn lijst met schoolbenodigdheden kan analy-

seren en bekijken. Ze kunnen de lijst vergelijken met 

dezelfde opleidingen op andere scholen, zien wat voor 

boeken en spullen andere opleidingen op de lijst zetten 

en wat overbodig is. Én wat de kosten zijn! Hiermee 

zullen er (hopelijk) minder overbodige en dure spullen 

op de lijst komen. 

www.sambo-ict.nl/2018/02/

leermiddelen-analyse-tool-beschikbaar/ 

Het allerbelangrijkst is dat de studentenraad, 

en de school zelf natuurlijk ook, in de gaten 

houden of de schoolkosten betaalbaar blijven 

voor iedere student! Het mag niet zo zijn dat 

schoolkosten zorgen voor ongelijkheid, wat 

voor oplossing is er bij jullie op school als stu-

denten niet meekunnen op studiereis door de 

hoge kosten? 

Heb je als studentenraad nog meer vragen over 

schoolkosten, bel JOB op 030-7900 915 of mail 

naar info@jobmbo.nl


