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Schoolkostenbeleid Alfa-college
Dit beleid omvat de procedure en toepassing van regels met betrekking tot schoolkosten. Dit beleid is
door het College van Bestuur vastgesteld na instemming van de Studentenraad.
Uitgangspunt is dat de opleiding voorziet in alle noodzakelijke benodigdheden (basisuitrusting school)
die een student nodig heeft om het onderwijs te kunnen volgen en de examens af te leggen om zijn
diploma te behalen. Daarnaast zijn er zaken die de student voor persoonlijk gebruik nodig heeft bij het
volgen van onderwijs (onderwijsbenodigdheden).
De opleiding betracht redelijkheid en billijkheid waar het gaat om de onderwijsbenodigdheden
waarover de student dient te beschikken. Aangezien de onderwijsbenodigdheden per opleiding
kunnen verschillen, is het van belang dat de student voorafgaand aan de inschrijving op de hoogte is
welke onderwijsbenodigdheden noodzakelijk zijn bij zijn opleiding.
Het kader voor dit beleid zijn de Wet Educatie & Beroepsonderwijs (WEB), het Uitvoeringsbesluit Lesen cursusgeldwet 2000 en het Servicedocument schoolkosten. Daarnaast is dit beleid in lijn met de
afspraken zoals vastgelegd in het speerpunt ‘Gelijke Kansen’; thema Toegankelijkheid van de
Kwaliteitsagenda.

Schoolkosten
Wettelijke bepalingen
- De inschrijving van een student voor een opleiding wordt niet afhankelijk gesteld van een andere
financiële bijdrage dan het wettelijk verplichte les- of cursusgeld (artikel 8.1.4. WEB).
- Het wettelijk vastgestelde les- en cursusgeld is verplicht voor studenten die op 1 augustus van een
schooljaar 18 jaar of ouder zijn (art. 8.1.4 WEB).
De betaling van deze wettelijke bijdrage rust op de student:
• 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.
- Als het om inschrijving van een examendeelnemer gaat, moet hij een examenvergoeding betalen.
De hoogte van de examenvergoeding wordt bepaald door het bevoegd gezag.
- Pas wanneer de student zich heeft ingeschreven en deze wettelijke bijdrage heeft voldaan heeft hij
recht op onderwijs en kan hij examen afleggen.
- MBO-studenten onder de 18 jaar hoeven geen les- of cursusgeld te betalen.
Basisuitrusting school*
- De basisuitrusting school zijn alle zaken die de student nodig heeft om op school de opleiding te
volgen en het examen te doen (inclusief gereedschappen). Hierin voorziet het Alfa-college. Deze
basisuitrusting school blijft eigendom van het Alfa-college.
- De materialen die de student nodig heeft voor het uitvoeren van de praktijklessen worden door
het Alfa-college aan de student beschikbaar gesteld en zijn (en blijven) aanwezig in de
praktijklokalen. Het Alfa-college bepaalt of onderdelen van de basisuitrusting eventueel buiten de
school gebruikt mogen worden.
- Het Alfa-college 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.
- De student moet respectvol en zuinig omgaan met de basisuitrusting school. Doet een student dat
niet, dan kunnen kosten in rekening worden gebracht.
- Studenten kunnen onderdelen van de basisuitrusting school (inclusief gereedschappen) zelf
aanschaffen en doen dat dan op basis van vrijwilligheid. De opleiding kan de student daarin advies
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geven. De opleiding 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.
*Voorbeelden basisuitrusting school (niet-limitatief):
-

Schoolpas & toegang en gebruik Open Leer Centrum & mediatheek;
(software)licenties (alleen tijdens schooltijd te gebruiken);
apparatuur, computers
verbruiksmateriaal zoals hout, metaal, papier, vlees, deeg, make-up, permanent, stof, ect.(zolang
binnen de maatstaven van redelijkheid en billijkheid);
gebruiksmateriaal: gereedschappen zoals schaar, mes, hamer, pincet, zaag, dekens, handdoeken,
laboratoriumjas, veiligheidsbril, ect.

Basisuitrusting leerbedrijf
- 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.
- Indien er problemen aan de orde zijn rond (de beschikbaarheid van) de basisuitrusting leerbedrijf
is het aan het Alfa-college om deze problemen in overleg met de student en het leerbedrijf op te
lossen. Is er geen oplossing te vinden, dan zal het Alfa-college de student naar een ander
stagebedrijf begeleiden. Het Alfa-college werkt daarbij samen met de SBB (artikel 7.2.9 WEB).
De basisuitrusting bestaat uit alle benodigdheden (inclusief gereedschappen) die de student nodig
heeft om onderwijs te volgen en examen te doen. De ge- en verbruiksmaterialen die de student
nodig heeft voor het uitvoeren van de praktijklessen worden door school aan de student
beschikbaar gesteld en zijn (en blijven) aanwezig in de praktijklokalen. Deze basisuitrusting is voor
rekening van het Alfa-college en is kosteloos beschikbaar voor de student. De basisuitrusting is
eigendom van het Alfa-college. De student moet respectvol en zuinig omgaan met de
basisuitrusting van school. Als een student dit niet doet, worden de kosten van vervanging in
rekening gebracht.
Onderwijsbenodigdheden*
- De student zorgt ervoor dat hij/zij beschikt over onderwijsbenodigdheden voor persoonlijk
gebruik. Dit kunnen onder andere zijn: boeken, softwarelicenties en een laptop. Ook sport- en
werkkleding en –schoeisel kunnen horen bij onderwijsbenodigdheden.
- De student heeft een laptop nodig om een opleiding aan het Alfa-college te volgen. De opleiding
informeert de student voor de start van het schooljaar over aan welke technische specificaties
deze laptop moet voldoen om de digitale leermiddelen te kunnen gebruiken. Deze specificaties
kunnen per type opleiding verschillen.
- De student heeft keuzevrijheid om te bepalen waar hij zijn onderwijsbenodigdheden aanschaft. De
opleiding bepaalt ‘waarover’ de student moeten beschikken, de student beslist zelf ‘hoe’ hij dit
doet.
- De opleiding bepaalt de functionele specificaties van de onderwijsbenodigdheden, maar mag niet
een specifiek merk of bedrukking met een schoollogo voorschrijven.
- De opleiding betracht redelijkheid en billijkheid waar het gaat om de onderwijsbenodigdheden
waarover de student dient te beschikken.
- Voor alle onderwijsbenodigdheden geldt dat ze voldoende intensief in het onderwijs en leerproces
gebruikt worden – anders mag de opleiding 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 opleiding de student vrijblijvend advies geven.
- Vóór de open dagen in januari stelt de opleiding een lijst op over welke onderwijsbenodigdheden
een student met de start van de opleiding moet beschikken.
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Deze onderwijsbenodigdhedenlijst dient om de (potentiële) student te informeren over de kosten
van de opleiding. De lijst geeft inzicht in de benodigdheden waarover een student moet
beschikken en geeft aan wat de kosten van de opleiding per opleidingsjaar en in totaal zijn.
*Voorbeelden (niet-limitatief):
boeken & readers;
(software)licenties (wanneer deze licenties ook buiten schooltijd te gebruiken zijn);
laptop;
rekenmachine;
gebruiksmateriaal: onderwijsbenodigdheden die afhankelijk zijn van persoonlijke kenmerken (werk- of
sportkleding, werk- of sportschoenen, gehoorbescherming, ect.)

Bijdrage verplichte deelname activiteiten
- (Buitenschoolse) 1-daagse activiteiten die verplicht zijn en worden meegeteld in de onderwijstijd
zijn voor rekening van de opleiding.
- Bij verplichte meerdaagse activiteiten kan de opleiding de student een bijdrage vragen voor
verblijfskosten. Voor de student die dit niet wil betalen moet de opleiding zorgen voor een
kosteloze alternatieve opdracht die in studiewaarde gelijk is aan de verplichte meerdaagse
activiteit.
Bijdrage vrijwillige deelname activiteiten*
- Bovenop de basisuitrusting kan de opleiding extra activiteiten of faciliteiten aanbieden, die
vrijwillig zijn, niet noodzakelijk zijn voor het volgen van de opleiding en het behalen van een
diploma. Hiervoor kan de opleiding 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.
- Zonder betaling mag het Alfa-college de student het gebruik of de toegang weigeren.
*Voorbeelden (niet-limitatief):
excursies ;
schoolkamp;
ski-reis;
festiviteiten.

Terugkoop regeling ongebruikte leermiddelen
Wanneer een verplicht voorgeschreven boek of licentie (onderwijsbenodigdheid) tijdens de duur van
de inschrijving door de opleiding niet is ingezet of gebruikt, wordt de student daarvoor financieel
gecompenseerd door de waarde van dat boek of licentie te vergoeden.
Ondersteuning en financiële tegemoetkoming
Het Alfa-college heeft gezamenlijk met de noordelijke ROC’ s afgesproken hoe het MBOstudentenfonds worden ingezet voor het vergoeden van de door het onderwijs verplicht gestelde
leermiddelen (onderwijsbenodigdheden) voor bol studenten 18- die de opleiding niet kunnen betalen.
Kloppende, volledige en tijdig beschikbare onderwijs benodigdhedenlijsten zijn dan ook cruciaal om de
regeling goed uit te kunnen voeren. Studenten die niet over de onderwijsbenodigdheden kunnen
beschikken en/of de bijdrage niet kunnen betalen, kunnen bij het Loopbaancentrum terecht voor hulp.
Evaluatie van onderwijsbenodigdheden
- Jaarlijks wordt in november door de opleidingen geëvalueerd:
• wat tot de basisuitrusting opleiding behoort en wat tot de onderwijsbenodigdheden;
• of er bepaalde onderwijsbenodigdheden in de praktijk niet gebruikt worden. Die zullen dan
ook niet langer gevraagd worden aan studenten voor het volgende studiejaar.
De evaluatie wordt besproken in het directeurenoverleg (bevindingen en te nemen maatregelen)
en daarna voorgelegd aan het College van Bestuur. Het College van Bestuur bespreekt dit
vervolgens met de studentenraad.
- De studentenraad heeft instemmingsrecht op het schoolkostenbeleid van school. De school
verplicht zich om de studentenraad zodanig goed te informeren, dat bovenstaande spelregels goed
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toegepast kunnen worden bij de afzonderlijke opleidingen die het Alfa-college aanbiedt. (artikel
8a.2.2, derde lid, onderdeel n, WEB)
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Bijlage
Veel gestelde vragen
Moet je altijd les- en cursusgeld betalen?
Nee, alleen als je ouder dan 18 jaar bent. Een 18+ student die een bol-opleiding volgt betaalt jaarlijks lesgeld aan
DUO. Een 18+ student die een bbl-opleiding volgt betaalt jaarlijks cursusgeld aan het Alfa-college. Hiervoor kan
geen vrijstelling worden gegeven door het Alfa-college.
Is een betalingsregeling mogelijk voor deze kosten?
Alleen voor kosten die het Alfa-college int, het cursusgeld, kan een betalingsregeling worden afgesproken. Voor
lesgeld moet de student een verzoek doen bij DUO. Het Alfa-college heeft daar geen invloed op.
Is restitutie van lesgeld of cursusgeld mogelijk?
Onder bepaalde voorwaarden is dit mogelijk. In geval van lesgeld moet op de site van DUO worden gekeken
onder welke voorwaarden dit mogelijk is. Met betrekking tot cursusgeld staan de voorwaarden om (een deel
van) dit cursusgeld terug te krijgen beschreven op de website van het Alfa-college.
Moet ik voor elke student gereedschap aanschaffen?
Nee. De opleiding zorgt dat in het praktijklokaal voldoende gereedschap aanwezig is. Dit gereedschap kan de
student tijdens de les gebruiken. Na afloop van de les blijft het gereedschap in de klas achter.
Mag een student zijn eigen gereedschap gebruiken?
Ja. De student mag zijn eigen gereedschap aanschaffen en dit tijdens de les te gebruiken. Een en ander wel in
overleg met de opleiding. Uiteraard moet dit gereedschap voldoen aan de specificaties die de opleiding aangeeft.
Mag de opleiding adviseren eigen gereedschap aan te schaffen?
Ja. De opleiding mag een student adviseren zijn eigen gereedschappen aan te schaffen. Bovendien mag de
opleiding adviseren deze bij een bepaalde leverancier af te nemen. Zolang het uitgangspunt maar blijft dat de
student altijd zelf de keuze heeft. Dus hij heeft een vrije keuze of hij het gereedschap aanschaft en waar hij dit
doet. In veel gevallen heeft de opleiding prijsafspraken gemaakt met een bepaalde leverancier, zodat de student
met korting zijn gereedschap daar kan aanschaffen. Uiteraard mag de student zelf bepalen of hij bij die
leverancier de gaat aanschaffen.
Mag de opleiding adviseren bij welke leverancier sport- en bedrijfskleding kan worden aangeschaft?
Ja. De student is verplicht zijn eigen sport- en bedrijfskleding aan te schaffen en is vrij om te bepalen waar hij dit
doet. In veel gevallen heeft de opleiding met een bepaalde (kleding)leverancier gunstige prijsafspraken gemaakt.
De opleiding mag adviseren een kledingpakket bij deze leverancier aan te schaffen.
Is een laptop nodig om een opleiding te kunnen volgen?
Ja. Omdat het onderwijs steeds meer digitaal wordt - door online-onderwijs en het gebruik van digitale
leermiddelen zoals softwarelicenties – moet de student kunnen beschikken over een recente laptop. Daarbij
geldt wel als uitgangspunt dat de opleiding zijn best doet om het aantal voorgeschreven papieren studieboeken
tot het minimale te beperken.
Mag de opleiding het merk laptop voorschrijven?
Nee. Om een opleiding te volgen bij het Alfa-college heb je een laptop nodig. De opleiding schrijft voor aan welke
minimale specificaties deze laptop moet voldoen om digitale leermiddelen te kunnen gebruiken. De opleiding
mag niet het merk computer voorschrijven, dus mag niet aangeven dat de laptop van het merk Apple moet zijn.
Maar zij mag wel aangeven dat de laptop het IOS-besturingssysteem moet ondersteunen, waarbij zij in dat geval
duidelijk moet motiveren waarom IOS nodig is en een Windows- of Android besturingssysteem niet voldoet.
Hoe maak ik gebruik van de terugkoopregeling?
Om daarvoor in aanmerking te komen, meldt de student de situatie bij de verantwoordelijke opleidingsmanager.
Deze zal samen met de opleiding nagaan of de melding van de student terecht is. Hierna informeert de
opleidingsmanager de student over zijn bevindingen en eventuele vervolgstap(pen).
Blijkt de melding terecht te zijn gedaan, dan zal de student (na inlevering van het leermiddel of evt. het
overleggen van de factuur) financieel worden gecompenseerd.
De opleidingsmanager meldt dit voorval bij de regisseur Schoolkosten. Daarnaast besteedt hij in zijn jaarlijkse
evaluatie aandacht aan dit voorval en neemt maatregelen om dit in de toekomst te voorkomen.
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