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1. Doel 

Dit financieel reglement wordt jaarlijks opgesteld om de studenten van MBO Amersfoort inzicht te geven 
in de diverse kosten die samenhangen met de opleiding die zij volgen.  

2. Wettelijk les- en cursusgeld1 
 

Les- en cursusgeld - ook wel onderwijsbijdragen genoemd - zijn wettelijk vastgelegd. Ben je op 1 
augustus 2022 achttien jaar of ouder en volg je een voltijd (bol) opleiding, dan betaal je lesgeld.  
Cursusgeld betaal je als je op 1 augustus 2022 achttien jaar of ouder bent en een deeltijd (bbl) opleiding 
volgt. De hoogte van het les- en cursusgeld stelt het ministerie van OCW jaarlijks vast. 
 

2.1 Wettelijk lesgeld beroepsopleidende leerweg (bol)  
(DUO int deze bedragen) 

 
Volg je een voltijd (bol) opleiding en ben je op 1 augustus 2022 achttien jaar of ouder, dan betaal je 
lesgeld. Het lesgeld voor schooljaar 2022-2023 bedraagt € 1.239,00. 
 

2.2 Wettelijk cursusgeld beroepsbegeleidende leerweg (bbl)  
(De school int deze bedragen voor het ministerie) 

 
Volg je een deeltijd (bbl) opleiding en ben je op 1 augustus 2022 achttien jaar of ouder, dan betaal je 
cursusgeld. De hoogte van het cursusgeld wordt net als het lesgeld jaarlijks door de overheid 
vastgesteld, maar wordt geïnd door de school.  
 
Voor schooljaar 2022-2023 bedraagt het cursusgeld: 

- voor een entreeopleiding (niveau 1) of een basisberoepsopleiding (niveau 2) € 258,00 
- voor een vakopleiding (niveau 3), een middenkader- of een specialistenopleiding (niveau 4)  

€ 624,00 
 
Voor een opleiding in de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) krijg je geen studiefinanciering. 

3.  Bijdrage examendeelnemer 
 
Een examendeelnemer is een student die uitsluitend staat ingeschreven bij MBO Amersfoort om 
examens te doen om het diploma voor een kwalificatie of opleiding te behalen. Ben je examendeelnemer 
dan betaal je een door het bevoegd gezag vastgestelde vergoeding. De hoogte daarvan is verschillend 
per opleiding of onderdeel/onderdelen daarvan, afhankelijk van de examenkosten. 
 
 

 
1 Wijzigingen voorbehouden. Kijk voor de meest actuele informatie en voor financiële tegemoetkoming 
op www.duo.nl. 

http://www.duo.nl/
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4.  Betaling 
 
Je bent zelf verantwoordelijk voor de tijdige betaling van de bedragen die samenhangen met de opleiding 
waarvoor je staat ingeschreven. Ben je minderjarig dan is je wettelijke vertegenwoordiger (meestal je 
ouders) verantwoordelijk. Bij een opleiding die meerdere jaren duurt, worden de verschuldigde bedragen 
telkens per jaar berekend en in rekening gebracht.  
 
De facturen voor minderjarige studenten worden verzonden naar diens wettelijke vertegenwoordiger. 
Alle andere facturen worden digitaal verzonden naar de student zelf (via AcceptEmail naar het mailadres 
van de school), tenzij bij inschrijving bij de studentenadministratie is aangegeven dat de factuur door de 
werkgever/instantie betaald wordt. 
 
Wanneer een werkgever/instantie het cursusgeld betaalt, moet dat zo spoedig mogelijk, liefst bij 
aanmelding, worden meegedeeld aan het onderwijsteam (BPV-coördinator) en/of bij de 
studentenadministratie. Je dient samen met de werkgever/instantie z.s.m. het formulier 
Derdenmachtiging in te vullen en te ondertekenen, om de betalingsplicht over te dragen. Zolang er 
geen derdenmachtiging is ontvangen welke door beide partijen is ondertekend, blijf jezelf 
verantwoordelijk voor de betaling. Het plakken van een sticker is niet rechtsgeldig als ondertekening. 

4.1 Betalingsregeling 
 
Ben jij (of bij minderjarigheid jouw wettelijke vertegenwoordiger, dan wel de werkgever/instantie, zie 5) 
niet in staat het verschuldigde cursusgeld ineens te voldoen, dan kan je voor een betalingsregeling in 
aanmerking komen. Aanvragen voor een betalingsregeling moeten binnen 30 dagen na ontvangst van 
de factuur ingediend worden bij de financiële administratie, per e-mail aan fa@mboamersfoort.nl, 
onder vermelding van het debiteuren- en factuurnummer. 

4.2  Betaling tussentijdse instroom 
 
Bij instroom na 31 oktober 2021 geldt: voor cursusgeld worden de factuurbedragen aangepast aan het 
aantal maanden dat je je opleiding volgt (1/10 deel per maand). 
 

4.3  Betalingstermijn 
 
Binnen dertig dagen vanaf de factuurdatum moet het verschuldigde bedrag door MBO Amersfoort 
zijn ontvangen. 
 

4.4  Incasso 
 
Mocht je na ten minste driemaal (aanmaning, tweede aanmaning, ingebrekestelling) te zijn 
aangemaand, nog steeds niet volledig aan de betalingsverplichting hebben voldaan, dan ziet MBO 
Amersfoort zich genoodzaakt tot het nemen van rechtsmaatregelen. De hieraan verbonden gerechtelijke 
en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van jou ofwel jouw wettelijke vertegenwoordiger, 
dan wel werkgever/instantie. De incassokosten bedragen ten minste 15% van het te vorderen bedrag 
met een minimum van € 48,40 (incl. BTW) en een maximum van € 453,75 (incl. BTW) (bij een vordering  
< € 2.500,00). 

4.5  Bezwaar 
 
Als je denkt een gegrond bezwaar te hebben tegen de factuur die je ontvangen hebt, dan kan je dit 
bezwaar, binnen 1 maand na ontvangst van de factuur cursusgeld, kenbaar maken aan de financiële 
administratie, per e-mail aan fa@mboamersfoort.nl, onder vermelding van het debiteuren- en 
factuurnummer. Langs deze weg kan je ook een gespreide betalingsregeling aanvragen. Geschillen over 
de facturen worden afgehandeld door de desbetreffende directeuren. 

mailto:fa@mboamersfoort.nl
mailto:fa@mboamersfoort.nl
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5.  Studiebeëindiging 
 
Als je na aanmelding geplaatst wordt, schrijft je je in principe in voor de totale duur van de opleiding. Als 
je onverhoopt voortijdig stopt met de opleiding, dan moet je je schriftelijk afmelden bij de teamleider van 
het onderwijsteam. Als je aan het begin van het schooljaar staat ingeschreven voor een opleiding van 
MBO Amersfoort maar je NA 30 september 2022 uitschrijft, is er GEEN sprake meer van terugbetaling 
van les- of cursusgeld. Slechts in uitzonderlijke gevallen wordt een deel van het les- of cursusgeld 
terugbetaald. Deze gevallen worden hieronder genoemd. 

5.1  Terugbetaling van wettelijk lesgeld (bol) 
 
Alleen het lesgeld dat je zelf hebt betaald, kan worden terugbetaald. Het bedrag aan lesgeld dat via de 
Wet Tegemoetkoming Onderwijsbijdrage en Schoolkosten of de Wet Studiefinanciering 2000 is 
verrekend wordt van het bedrag aan terugbetaling afgetrokken. Kijk voor de meest actuele informatie op  
www.duo.nl 
 
Is het geld nog niet betaald dan moet toch het formulier ‘Verzoek terugbetaling lesgeld’ worden 
opgestuurd. In dat geval hoef je, naar aanleiding van het verzoek, geen of minder lesgeld te betalen. De 
hoogte van het lesgeldbedrag dat wordt terugbetaald is mede afhankelijk van de datum waarop je bent 
uitgeschreven. 
 
Ben je vóór 1 mei 2023 uitgeschreven? Dan kun je in de volgende gevallen lesgeld terugkrijgen: 
- je hebt je diploma behaald; 
- je stapt tijdens het schooljaar over naar bbl, deeltijd-bol of deeltijd-vavo; 
- je gaat scheiden of je ouders gaan scheiden en daardoor ben je niet in staat de lessen te volgen; 
- je bent zwanger; 
- je kunt door ernstige medische omstandigheden het schooljaar niet afmaken; 
- je partner of een familielid wordt ernstig ziek; 
- bij overlijden van je partner of een familielid. 

 
Je ontvangt de restitutie van DUO te Groningen na hiertoe uiterlijk 31 juli 2023 een aanvraag bij DUO 
te hebben ingediend. 
 
Bij alle gevallen geldt dat een kopie van het bewijs van uitschrijving moet worden meegestuurd,  
waaruit blijkt wanneer de inschrijving is beëindigd. Bij overlijden moet een afschrift van de 
overlijdensakte of uittreksel uit het overlijdensregister worden overgelegd. 
 
Vanaf 1 mei 2023 is er geen terugbetaling mogelijk. Als je gebruik maakt van een tegemoetkoming voor 
scholieren of van studiefinanciering dan heeft het terugbetalen consequenties. Vanaf de eerste dag van 
de maand volgend op de uitschrijfdatum bestaat er geen recht meer op een tegemoetkoming voor 
scholieren of studiefinanciering. 
 
Zie ook de tabel ‘lesgeld MBO 2022-2023’. 

5.2 Terugbetaling van wettelijk cursusgeld (bbl) 
 
Slechts in de volgende uitzonderlijke gevallen betaalt MBO Amersfoort een deel van het betaalde 
cursusgeld terug: 
 
1.    Beëindiging van de inschrijving aan de school door het behalen van het diploma, vóór 1 juni 

2023. 
 
2.  Je stapt over van een opleiding waarvoor cursusgeld verschuldigd is naar een opleiding 

waarvoor lesgeld verschuldigd is. 
 
3.    Beëindiging inschrijving i.v.m. ernstige ziekte, aangetoond door een medische verklaring, of 

overlijden. 
 

http://www.duo.nl/
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4.     Beëindiging van de inschrijving aan de school vanwege bijzondere familieomstandigheden. 
 
Het terug te betalen bedrag bij studiebeëindiging om bovenstaande redenen wordt als volgt berekend: 
-     Bij uitschrijving in verband met overlijden of langdurige ziekte of bijzondere familieomstandig- 

heden wordt voor elke hele maand waarin je niet meer staat ingeschreven een tiende 
terugbetaald. 

-     Bij uitschrijving wegens het behalen van een diploma betaalt MBO Amersfoort aan jou, op jouw 
verzoek, een tiende van het cursusgeld voor elke hele maand die je niet meer staat 
ingeschreven terug, met uitzondering van de maanden juni en juli. 

 
LET OP: Uitschrijven kan uitsluitend schriftelijk, bij het opleidingsteam. Terugbetaling vindt uitsluitend 
plaats op aanvraag van de persoon die cursusgeld moest betalen.  
 
Zie ook de tabel ‘cursusgeld MBO 2022-2023’. 

6. Verandering van opleiding en terug- of bijbetaling 
 
Als je van opleiding wilt veranderen, moet je dat in overleg doen met de SLB’er. De Studenten Dienst 
Verlening (SDV) kan adviseren over vervolgmogelijkheden binnen en buiten MBO Amersfoort. 
 
Bij het overstappen van een bbl- naar een bol-opleiding, of omgekeerd, gelden voor les- en 
cursusgeld de regelingen van DUO.  Kijk voor de meest actuele informatie op www.duo.nl 

7. Leermiddelen 
 
De leermiddelenlijsten worden uiterlijk 1 juli geplaatst op de website www.studers.nl 
 
Op deze website staan studieboeken, readers en (digitale) leermiddelen, die je nodig hebt voor je 
opleiding. Deze leermiddelen zijn verplicht. De kosten hiervoor staan op deze website, maar je mag ze 
ook ergens anders aanschaffen. Let er dan wel op dat je de juiste versies hebt. Readers kun je niet 
elders aanschaffen. 
 
Als je voor een opleiding beroepskleding en/of schoenen nodig hebt, zijn deze leermiddelen verplicht. 
Vaak kun je deze via een leverancier op school aanschaffen. Je mag ze ook ergens anders aanschaffen. 
Zorg dan wel dat ze van voldoende kwaliteit zijn. 
 
Gereedschappen zijn niet verplicht om aan te schaffen, vaak is het wel fijner om met je eigen spullen te 
werken en beveelt de school het aan. 
 
Als de school excursies, extra workshops e.d. aanbiedt tijdens je opleiding, kun je via deze website 
betalen. Als je deze activiteit niet nodig hebt voor je diploma, is deelname niet verplicht. Als je niet 
deelneemt volg je op school een kosteloze variant. 
 
Bij de meeste opleidingen wordt met digitaal lesmateriaal gewerkt. Voor de meeste opleidingen wordt 
een laptop daarom verplicht gesteld. Eventuele specificaties voor de laptop, krijg je via je (school)mail 
toegestuurd.  
 
 
 
 
 
 
 

http://www.duo.nl/
http://www.studers.nl/
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8. Studiefinanciering 
 
Als je 18 bent en een bol-opleiding volgt, heb je recht op Studiefinanciering. Als je nog geen 18 bent 
heb je wel recht op een studentenreisproduct. Je moet jonger dan 30 zijn als je studiefinanciering 
ingaat. Als je jonger bent dan 56 kan je wel een Levenlanglerenkrediet aanvragen. 
 
De precieze regels zijn te vinden op de website van DUO: www.duo.nl 
Een korte opsomming van een aantal belangrijke punten: 
• Doe je een opleiding op niveau 1 of 2, dan zijn je basisbeurs, studentenreisproduct en eventuele 

aanvullende beurs altijd een gift.  
• Doe je een opleiding op niveau 3 of 4, dan krijg je 4 jaar beurs. Daarna kun je nog 3 jaar lenen en 

reizen. Voor een specialistenopleiding kun je extra studiefinanciering krijgen (maximaal 2 jaar).  
Basisbeurs, studentenreisproduct en aanvullende beurs worden pas een gift als je je diploma binnen 
10 jaar behaalt, gerekend vanaf je 1e maand studiefinanciering voor mbo 3 of 4. Dit noemen we ook 
wel 'prestatiebeurs'. Behaal je geen diploma, dan moet je alles terugbetalen: je basisbeurs, je 
aanvullende beurs en je studentenreisproduct. Alleen de aanvullende beurs over je eerste 12 
maanden met studiefinanciering mag je altijd houden.  

• DUO zal je studiefinanciering stopzetten op de uitschrijfdatum. 
• Denk eraan dat je je studentenreisproduct zelf stopzet. Doe dat uiterlijk op de tiende dag van de 

eerste maand waarin je geen recht meer hebt op studiefinanciering.  
 

http://www.duo.nl/
https://duo.nl/particulier/terugbetaler/een-studieschuld/wanneer-terugbetalen.jsp
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