
 

 

SCHOOLKOSTENBELEID MBO Yuverta 

 
Het schoolkostenbeleid geeft inzicht in welke kosten voor rekening van de student zijn en welke kosten voor rekening 
van Yuverta. Zo weet jij waar je aan toe bent als je start met een opleiding bij Yuverta. 
 
Bij het opstellen van het schoolkostenbeleid is Yuverta uitgegaan van het, door het ministerie van OCW, MBO Raad en 
JOB opgestelde, Servicedocument Schoolkosten. Het uitgangspunt van de minister van OCW staat centraal in ons 
beleid, namelijk: “dat studenten in het mbo, na betaling van wettelijk verplicht les- of cursusgeld, het onderwijs kunnen 
volgen en de examens kunnen afleggen om hun diploma te behalen.” De school voorziet in de hiervoor noodzakelijke 
benodigdheden (basisuitrusting school). Van de student wordt verwacht dat hij beschikt over een aantal eigen 
onderwijsbenodigdheden.  
 
Yuverta onderscheidt 5 soorten kosten:  
 

1. Les- en cursusgelden: dit zijn wettelijke geregelde bijdragen die de student betaalt 
Als je op 1 augustus achttien jaar of ouder bent betaal je de wettelijk vastgestelde les- en / of cursusgelden:  
-BOL Studenten betalen lesgeld. Het lesgeld betaal je rechtstreeks aan DUO.  
-BBL Studenten betalen cursusgeld. Het cursusgeld betaal je aan Yuverta.  
Let op: Als je op 1 augustus nog geen achttien jaar of ouder bent hoef je geen lesgeld of cursusgeld te betalen. 
De hoogte van het les- en cursusgelden wijzigt jaarlijks en is afhankelijk van het soort onderwijs dat je volgt.  
De precieze bedragen vind je op: Rijksoverheid 
 

2. Basisuitrusting school 

De basisuitrusting betreft alle spullen (inclusief gereedschappen) die je op school gebruikt om je opleiding te 

volgen en examen te doen. Die basisuitrusting wordt door de school ter beschikking gesteld aan studenten die 

dat willen. Studenten die deze spullen in eigendom willen hebben, kunnen ervoor kiezen om deze zelf aan te 

schaffen. 

 

3. Onderwijsbenodigdheden 

De aanschaf van onderwijsbenodigdheden voor persoonlijk gebruik zoals boeken, readers, softwarelicenties, 

een laptop, werkkleding- en schoenen of persoonlijk beschermingsmateriaal is voor rekening van de student.  

 

4. Vrijwillige bijdragen 

Dit zijn vrijwillige bijdragen voor activiteiten die de student niet nodig heeft om het diploma te halen, denk aan de 

kosten van extra voorzieningen, faciliteiten of opleiding gerelateerde excursies. De student heeft een vrije keuze 

om wel of niet deel te nemen dan wel zaken af te nemen. Indien een student geen gebruik wenst te maken van 

deze extra faciliteiten vervalt het recht om hier gebruik van te maken. Bij het niet deelnemen aan een excursie 

wordt er kosteloos een alternatief programma op school verzorgd. 

5. Keuzedelen 
Iedere student heeft de mogelijkheid om, naast keuzedelen die onder het reguliere lesprogramma vallen, om 
extra keuzedelen te volgen. Onder bepaalde voorwaarden is het toegestaan om kosten voor keuzedelen door te 
berekenen. Yuverta zorgt ervoor dat voor een opleiding voldoende aanbod beschikbaar is uit keuzedelen 
waaruit een student kan kiezen waarvoor geen extra kosten berekend worden. Leermiddelen vallen niet onder 
de extra kosten.  

 

 

 

https://www.mboraad.nl/sites/default/files/publications/servicedocument_schoolkosten.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/middelbaar-beroepsonderwijs/vraag-en-antwoord/hoogte-lesgeld-en-cursusgeld-mbo


 

Keuzevrijheid 
Iedere student mag zelf beslissen waar de onderwijsbenodigdheden worden gekocht. 
De boekenlijst wordt gepubliceerd via de schoolboekhandel (Studers of Dekkers), echter de student maakt zelf de keuze 
waar de boeken enz. aangeschaft worden. 
 
Yuverta leerlingen en studentenfonds (LSF) 
Yuverta vindt dat goed mbo-onderwijs toegankelijk moet zijn voor alle mensen die daar gebruik van willen maken. 
Daarom gaan we zorgvuldig om met schoolkosten, door alleen die zaken voor te schrijven die noodzakelijk zijn voor de 
opleiding en die gedurende de opleiding daadwerkelijk gebruikt worden. Bol-studenten en hun ouders/verzorgers die de 
schoolkosten niet kunnen betalen, kunnen onder bepaalde voorwaarden een beroep doen via het Leerlingen- en 
studentenfonds. 
 
Aanvullende extra cursussen  
Yuverta biedt cursussen aan, buiten het curriculum, voor alle studenten. 
De studenten zijn vrij om te bepalen of ze deel willen nemen aan een aanvullende cursus.  
De kosten die hier aan verbonden zijn zullen separaat in rekening gebracht worden. 
 
Medezeggenschap van studenten  
De student heeft via de studentenraad een stem bij het vaststellen van het schoolkostenbeleid. De studentenraad kan 
vanuit het perspectief van de student nagaan of de uitwerking schoolkostenbeleid volgens afspraken wordt uitgevoerd. 
De studentenraad heeft instemmingsrecht over de hoogte en de besteding van de vrijwillige schoolbijdrage en de wijze 
waarop deze bijdrage tussen student en bevoegd gezag wordt overeengekomen. Yuverta wil studenten, studentenraad 
en de onderwijsteams maximaal betrekken bij het proces Schoolkosten. De studentenraad wordt gevraagd om in te 
stemmen met het schoolkostenbeleid en de vrijwillige bijdrage.  
 
Restitutie 

A. Wettelijk verplicht lesgeld voltijd  (BOL- ) 
Als je een voltijdopleiding doet en achttien jaar of ouder bent kun je in sommige gevallen lesgeld terugkrijgen als 
je vóór 1 mei bent uitgeschreven bij de opleiding. Je kan hiervoor een aanvraag indienen bij DUO. Meer 
informatie vind je op: Duo lesgeld terugkrijgen  

 
B. Wettelijk verplicht cursusgeld deeltijd  (BBL- ) 

Als je op 1 augustus achttien jaar of ouder bent en een BBL-opleiding volgt, kun je in sommige gevallen het 
cursusgeld terugkrijgen bij uitschrijving van de opleiding. 

 
Indien je voldoet aan één van onderstaande regels heb je recht op geheel of gedeeltelijke terugbetaling: 

• Beëindiging vóór de eerste dag waarop de lessen in het cursusjaar aanvangen 

• Inschrijving bij een dagschool (tussentijds) van BBL naar BOL 

• Wegens overlijden of ernstige ziekte van de BBL student  

• Wegens bij ministeriële regeling te bepalen bijzondere familieomstandigheden. 
 

Het cursusgeld wordt met een twaalfde deel, voor ieder in dat cursusjaar resterende hele maand waarin de BBL 
student niet langer zal zijn ingeschreven, in mindering gebracht. 

 
Teruggave cursusgeld indien de inschrijving is beëindigd met diploma 
Indien de inschrijving wordt beëindigd wegens het met goed gevolg hebben afgerond van de opleiding, wordt het 
cursusgeld voor het desbetreffende cursusjaar op aanvraag van de cursusgeld plichtige terugbetaald met een 
tiende deel voor iedere in het cursusjaar resterende maand waarin de cursist niet langer zal zijn ingeschreven. 
De laatste twee maanden van het cursusjaar tellen daarbij niet mee. 

 
 
 

https://www.yuverta.nl/over-yuverta/beleidsdocumenten/schoolfonds/
https://www.yuverta.nl/over-yuverta/beleidsdocumenten/schoolfonds/
https://www.duo.nl/particulier/lesgeld/lesgeld-terugkrijgen.jsp
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/volwassenenonderwijs/vraag-en-antwoord/wanneer-heb-ik-recht-op-vermindering-vrijstelling-of-teruggave-van-het-cursusgeld


 

 
Vermindering cursusgeld bij instroom tijdens cursusjaar 
Voor een cursist/BBL student die in de loop van het cursusjaar wordt ingeschreven, wordt het cursusgeld 
verminderd met één twaalfde deel voor iedere in dat cursusjaar reeds verstreken maand. 

 
C. Schoolkosten 

Als je eerder stopt met een opleiding (uitschrijving vóór 1 mei) krijg je automatisch van ons schoolkosten 
terugbetaald. Het gaat dan om kosten waar je nog geen gebruik van hebt gemaakt. Dit gebeurt volgens 
onderstaande voorwaarden.  
De uitschrijfdatum die wij in ons systeem hebben geregistreerd is bepalend. Deze datum ronden wij af naar een 
hele maand. Dus bij een uitschrijving van 3 december hanteren wij 5 maanden onderwijs (augustus tot en met 
december) en 7 maanden terugbetaling (januari tot en met juli). 

 
Regels voor terugbetaling 
Voor elke student die zich gedurende het schooljaar uitschrijft, uitstroomt of niet deelneemt voor 1 mei zal een 
automatische creditering plaatsvinden.  
De uitschrijfdatum die wij in ons systeem hebben geregistreerd is hierin bepalend. Deze datum ronden wij af 
naar een hele maand. Je hoeft dus niet zelf om een creditfactuur te vragen, deze wordt automatisch 
gegenereerd bij de uitschrijving. 
 
Regels algemeen: 
Geen geld terug Verplichte onderdelen, zoals boeken licenties, readers 
Geen geld terug Voor materialen die door jou “afgenomen” zijn 
Geen geld terug Voor introductie 
Naar rato terug  Voor excursies tot een bedrag van € 150,00 
Naar rato terug Voor algemene schoolkosten en -activiteiten, vervoerskosten, huur kluisje Volledig terug:

  
Voor excursies met bedragen hoger dan € 150,00, indien deze nog niet hebben 
plaatsgevonden en er geen kosten voor zijn gemaakt. 

 
Niet gebruikte onderwijsbenodigdheden (terugkoop regeling) 
Indien er gedurende het schooljaar geen gebruik wordt gemaakt van de in rekening gebrachte onderwijsbenodigdheden 
(zoals boeken, licenties of readers) kunnen studenten aanspraak maken op terugvordering van de gemaakte kosten.  
Hiervoor kan een student een mail sturen naar financieel@yuverta.nl.  
Je kunt gebruik maken van de regeling als: 

• de leermiddelen niet in de les zijn gebruikt terwijl ze wel op de verplichte leermiddelenlijst stonden. 

• de leermiddelen nog nieuw- en ongebruikt zijn. 

• de leermiddelen zijn aangeschaft op basis van een leermiddelenlijst vanaf schooljaar 2021/2022. 
 

Je kunt géén gebruik maken van de regeling als: 

• de aanschaf van de leermiddelen niet verplicht was, maar een advies. 

• je klasgenoten het leermiddel wel hebben gebruikt in de les. 

• je bent overgestapt naar een andere opleiding, of eerder je opleiding hebt verlaten. 

• je per ongeluk het verkeerde boekenpakket hebt besteld en deze niet op tijd hebt teruggestuurd. 
 
Klachten 
Indien een student of ouder zich niet gehoord voelt, of er zaken meer lading en aanvulling verdienen, dan kunt u een 
beroep doen op de ‘Klachtenregeling interne belanghebbenden Yuverta’. De klachtenregeling is te vinden op de website 
van Yuverta.   
 
De schoolkostenregeling MBO Yuverta wordt gepubliceerd via www.Yuverta.nl.  
  

mailto:schoolfonds@yuverta.nl
https://www.yuverta.nl/media/Algemeen/corporate/beleidsdocumenten/corporate/klachten/klachtenregeling-interne-belanghebbenden-def.pdf

