
*Hoe zit dat? 
Per 1 januari 2017 heeft de 

studentenraad instemmings-

recht op schoolkostenbeleid. 

Dit betekent de studentenraad 

meebeslist over hoe het is ge-

regeld op jouw school met de 

schoolkosten. De school is ver-

plicht de studentenraad goed te 

informeren over de kosten die 

studenten moeten maken.

Maar hoe weet je nu wat de 

school moet betalen en wat de 

student moet betalen? Hierover 

zijn afspraken gemaakt tus-

sen JOB, de MBO Raad en het 

ministerie van Onderwijs, 

Cultuur en Wetenschap en 

staan in het Servicedocument 

Schoolkosten.

Recht op een betaalbare studie
De studentenraad beslist mee over de schoolkosten

Schoolgeld, boeken, een laptop, studiereisje – de kosten voor je 
mbo-opleiding kunnen hoog oplopen. Als student wil je natuurlijk dat 
je studie betaalbaar blijft. De studentenraad kan daarbij helpen! De 
studentenraad heeft namelijk het recht om mee te beslissen over het 
schoolkostenbeleid op je school*.
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In het servicedocument schoolkosten zijn afspraken gemaakt over 

schoolkosten. Maar wie betaalt wat? Check hieronder de 4 catego-

rieën schoolkosten. Als studentenraad kun je meepraten over wat 

er nu eigenlijk hoort bij de basisuitrusting of onderwijsbenodigd-

heden. Of checken of de vrijwillige bijdrage wel écht vrijwillig is. 

Het lesgeld (bij BOL-opleidingen) of cursusgeld (bij BBL-opleidingen) 

wordt betaalt door de student. Deze kosten zijn wettelijk verplicht. 

De hoogte wordt jaarlijks door de minister van OCW vastgesteld. 

De basisuitrusting is wat de student nodig heeft om op school de op-

leiding te kunnen volgen en het examen te doen (inclusief gereed-

schappen). Hierin voorziet de school. 

Benodigdheden waarvan het redelijk is dat de student erover be-

schikt, dit kunnen bijvoorbeeld boeken zijn. De student zorgt dat 

hij/zij hierover beschikt.

Geld dat wordt gevraagd voor het gebruik of deelname van extra 

activiteiten of faciliteiten die niet noodzakelijk zijn voor het volgen 

van de opleiding of het behalen van het diploma, maar wél een 

meerwaarde hebben voor de opleiding. Zoals de naam het al zegt, 

is gebruik of deelname vrijwillig en dus altijd een keuze van de stu-

dent. Deze kosten kunnen nooit verplicht worden gesteld. 

wie betaalt wat?

Les- of cursusgeld

Basisuitrusting

Onderwijsbenodigdheden

Vrijwillige bijdrage Meer weten over de afspraken 

die zijn gemaakt? 

Check het “servicedocument 
schoolkosten” op de website 
van JOB, of bel ons!


