Servicedocument schoolkosten
Dit document is bedoeld voor ouders en studenten die overwegen zich in te schrijven voor
een bol- of bbl-opleiding op het mbo en voor studenten die reeds een mbo-opleiding volgen.
Net als alle andere mbo-scholen in Nederland houdt ook het Da Vinci College zich aan de
volgende 16 regels:
1. De inschrijving van een student voor een opleiding in het mbo wordt niet afhankelijk
gesteld van een andere financiële bijdrage dan het wettelijk verplichte les- of cursusgeld
(artikel 8.1.4. WEB).
2. Bij inschrijving in een bol-opleiding verplicht de student zich het bij wet bepaalde lesgeld te
betalen. Bij inschrijving in een bbl-opleiding verplicht de student zich het bij wet bepaalde
cursusgeld te betalen. MBO-studenten onder de 18 jaar hoeven geen les- of cursusgeld te
betalen. Jaarlijks publiceert de Rijksoverheid de hoogte van het les- en cursusgeld op haar
website.
3. Wat de student nodig heeft om op school de opleiding te volgen en het examen te doen
(inclusief gereedschappen): daarin voorziet de school en noemen we basisuitrusting school.
De student moet respectvol en zuinig omgaan met de basisuitrusting school. Doet een
student dat niet, dan kunnen kosten in rekening worden gebracht.
4. De basisuitrusting school is en blijft eigendom van de school. De school bepaalt of
onderdelen van de basisuitrusting buiten de school gebruikt mogen worden.
5. De school garandeert dat (de beschikbaarheid van) de basisuitrusting school zodanig op
orde is en blijft dat elke student het reguliere onderwijsproces goed kan volgen en kan
deelnemen aan examens.
6. Studenten kúnnen onderdelen van de basisuitrusting school (inclusief gereedschappen)
zelf aanschaffen en doen dat dan op basis van vrijwilligheid. De school kan de student
advies geven. De school mag hierbij niet uitlokken dat een student of diens ouders zich toch
onder druk gezet voelen worden dat zij onderdelen van de basisuitrusting moeten kopen.
7. Beroepsgerichte stages maken onderdeel uit van de opleiding. SBB erkent het leerbedrijf
en kijkt daarbij of het stagebedrijf aan alle eisen voldoet om de student in de praktijk goed te
kunnen begeleiden tijdens zijn/haar stage. Het erkende leerbedrijf voorziet in wat de student
nodig heeft om de stage te volgen (inclusief gereedschappen) binnen bestaande wet- en
regelgeving. Dit noemen we basisuitrusting leerbedrijf. De student moet respectvol en zuinig
omgaan met de basisuitrusting leerbedrijf. In specifieke gevallen kan het leerbedrijf aan de
student vragen zelf te beschikken over een deel van de basisuitrusting. De student maakt
met het leerbedrijf hierover afspraken over (gedeeltelijke) vergoeding.
8. Indien er problemen aan de orde zijn rond (de beschikbaarheid van) de basisuitrusting
leerbedrijf is het aan de school om deze problemen in overleg met de student en het
leerbedrijf op te lossen. Is er geen oplossing te vinden, dan zal de school de student naar
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een ander stagebedrijf begeleiden. De school werkt daarbij samen met de SBB (artikel 7.2.9
WEB).
9. De student zorgt ervoor dat hij/zij beschikt over onderwijsbenodigdheden voor persoonlijk
gebruik. Dit kunnen onder andere zijn: boeken, softwarelicenties en een laptop, een en ander
goed op elkaar afgestemd. Ook sport- en werkkleding en –schoeisel kunnen horen bij
onderwijsbenodigdheden. De school bepaalt de functionele specificaties van de
onderwijsbenodigdheden, niet zijnde een specifiek merk.
10. De school betracht redelijkheid en billijkheid waar het gaat om de
onderwijsbenodigdheden waarover de student dient te beschikken.
11. Voor alle onderwijsbenodigdheden geldt dat ze voldoende intensief in het onderwijs en
leerproces gebruikt worden – anders mag de school niet aan de student vragen om over
deze benodigdheden te beschikken. Het is aan de student ervoor te zorgen dat hij/zij tijdig de
onderwijsbenodigdheden verkrijgt. Hierover kan de school de student vrijblijvend advies
geven.
12. Voor de inschrijving maakt de school duidelijk welke onderwijsbenodigdheden een
student voor een bepaalde opleiding moet hebben.
13. Periodiek evalueert de school (1) wat tot de basisuitrusting school behoort en wat tot de
onderwijsbenodigdheden en (2) of er bepaalde onderwijsbenodigdheden in de praktijk niet
gebruikt worden. Die zullen dan ook niet langer gevraagd worden aan studenten voor het
volgende studiejaar. Dit alles gebeurt in een goed overleg tussen school en studentenraad.
14. Bovenop de basisuitrusting kan de school extra activiteiten of faciliteiten aanbieden, die
vrijwillig zijn, niet noodzakelijk zijn voor het volgen van de opleiding en het behalen van een
diploma én wel een meerwaarde hebben voor de opleiding. Hiervoor kan de school de
student een bijdrage vragen. De keuze om gebruik te maken van deze extra activiteiten of
faciliteiten is aan de student en kan dus nooit verplicht worden gesteld.
15. De studentenraad heeft instemmingsrecht op het schoolkostenbeleid van een school. De
school verplicht zich om de studentenraad zodanig goed te informeren, dat bovenstaande
spelregels goed toegepast kunnen worden bij de afzonderlijke opleidingen die de school
aanbiedt. (artikel 8a.2.2, derde lid, onderdeel n, WEB)
16. Ouders en studenten die niet over de onderwijsbenodigdheden kunnen beschikken en/of
de vrijwillige bijdrage niet kunnen betalen, kunnen bij de school terecht voor hulp.
Jonger dan 18 jaar
Bij een laag inkomen en weinig vermogen ontvangen ouders van kinderen in de leeftijd tot 18
jaar automatisch een tegemoetkoming in de studiekosten, naast de kinderbijslag. Dit is het
kindgebonden budget. Ga hiervoor naar de website www.belastingdienst.nl. Voldoe je aan
de voorwaarden maar ontvang je dit kindgebonden budget niet, dan kun je deze aanvragen
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via Mijn Toeslagen op de site van de Belastingdienst. Daarnaast heeft een 16-jarige op een
MBO opleiding in de Beroeps Opleidende Leerweg (BOL) recht op een Openbaar
vervoerkaart. Deze kan aangevraagd worden via www.duo.nl. Wel tijdig doen, om onnodige
reiskosten te voorkomen! Voor ouders die moeten rondkomen van een minimuminkomen
kan de Stichting Leergeld (kijk op www.leergeld.nl) een bijdrage geven in de kosten van
school of lidmaatschapskosten van bijvoorbeeld een sportvereniging of muziekschool. Er zijn
105 lokale Leergeld-stichtingen in Nederland. De stichting Leergeld doet een inkomenstoets.
Als ouders voldoen aan de voorwaarden dan wordt een bijdrage gegeven in de kosten. Zijn
de kosten hoger dan de Stichting Leergeld kan vergoeden, dan mogen ouders daarna ook
nog aankloppen bij het Servicecentrum van het Da Vinci College. Ons ROC heeft ook nog
een financiële regeling. U moet dan vooral denken aan hulp in de vorm van het verstrekken
van een leenlaptop en verplichte onderwijsbenodigdheden. Deze regeling heet Tijdelijke
regeling voorziening leermiddelen voor deelnemers uit minimagezinnen. Deze regeling is er
alleen voor studenten van 16 en 17 jaar die een BOL-opleiding volgen.
Ouder dan 18 jaar
Als een student 18 jaar is en een BOL-opleiding volgt in het MBO dan kan er
studiefinanciering aangevraagd worden. Dit kan via www.duo.nl en moet bij voorkeur
gebeuren als je 17 jaar en 9 maanden oud bent (dus 3 maanden voor je 18e verjaardag). De
beurs gaat in per 1e van de maand van het 1e kwartaal na je 18e verjaardag. Hebben de
ouders een laag inkomen dan kun je een aanvullende beurs aanvragen. Naast het
verstrekken van een OV-kaart, studiefinanciering en eventueel een lening met een zeer lage
rente zorgt DUO er ook voor dat het lesgeld van 1202 euro voor het hele schooljaar 20202021 wordt geïnd. Ontvangen en betalen gaat tegelijkertijd bij DUO! Informatie hierover staat
ook op de site www.duo.nl. Soms is een van je ouders overleden of heb je al heel lang geen
contact meer met een van je ouders, of een ernstig conflict. Dan kun of wil je de
inkomensgegevens van een van je ouders niet laten meetellen bij het berekenen van de
aanvullende beurs. Neem in dat geval contact met ons op voor het maken van een
Verklaring Onafhankelijke deskundige. Daarnaast is er onder bepaalde voorwaarden een
regeling te treffen over het betalen in termijnen van de kosten die je moet maken voor
studieboeken en licenties als je die aanschaft bij Boekhandel Dekkers. En als dit ook nog
geen oplossing is dan kun je bij het Servicecentrum je financiële situatie uitleggen zodat we
mee kunnen denken in oplossingen. Neem daarvoor contact op met het Servicecentrum.
Meer informatie
Voor meer informatie over allerlei financiële zaken kun je terecht bij de financiële coach van
het Da Vinci College, de heer Sjoerd Visser (svisser@davinci.nl), tel. 06 30 73 74 75. De
Verklaring Onafhankelijke Deskundige voor DUO kan gevraagd worden bij Mevr. Bea
Klootwijk (bklootwijk@davinci.nl). Dit geldt ook voor o.a. verlenging prestatiebeurs,
verlenging diplomatermijn en omzetting prestatiebeurs in een gift. Contacten kunnen ook
gelegd worden via de studieloopbaanbegeleider.
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