
 

 

 

 

 

Wettelijk les- en cursusgeld 

Schrijf je je in voor een BOL-opleiding en ben je op 1 augustus 18 jaar of ouder, dan betaal je lesgeld aan de 

Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Het lesgeld bedraagt ongeveer € 1.140 per studiejaar. Zie www.duo.nl 

voor meer informatie. 

 

Ben je BBL-student en ben je op 1 augustus 18 jaar of ouder, dan betaal je cursusgeld aan school. Voor een 

opleiding op niveau 1/entree of niveau 2 is dit ongeveer € 235 per studiejaar, voor een opleiding op niveau 3 

of 4 ongeveer € 580 per studiejaar.  

Het cursusgeld moet je vóór de start van het studiejaar betalen. Dat kan in termijnen. Soms wordt dit geld 

door je werkgever betaald. Maak hierover zelf goede afspraken met je werkgever.  

 

De hoogte van het wettelijk les- en cursusgeld wordt jaarlijks vastgesteld. 

 

Vereiste leermiddelen  

Je krijgt te maken met kosten voor vereiste leermiddelen. Deze leermiddelen heb je nodig voor het 

voorbereiden en volgen van de lessen. Denk bijvoorbeeld aan boeken, een laptop, licenties en werkkleding. 

Je vindt deze leermiddelen op de leermiddelenlijst. Als er specifieke eisen worden gesteld aan bepaalde 

leermiddelen, zoals gereedschap of werkkleding, dan kun je dat in de leermiddelenlijst nalezen. Een paar 

weken voorafgaand aan de start van je opleiding kun je de leermiddelenlijst op de website van mboRijnland 

vinden. Hier vind je de leermiddelenlijst die geldt voor studenten die de opleiding op dit moment volgen. Dit is 

een indicatie voor de kosten die jij kunt verwachten. Je bepaalt zelf waar je deze leermiddelen aanschaft.  

Volg je een BOL-opleiding, ben je nog geen 18 jaar en kom je uit een gezin met beperkte financiële 

middelen, dan kom je mogelijk in aanmerking voor een financiële tegemoetkoming.  

 

Laptop 

Veel lesmateriaal bieden we digitaal aan. Daarom werken studenten van bijna al onze opleidingen met een 

eigen laptop. In (bijna) alle gebouwen kun je gebruikmaken van een draadloos netwerk (wifi). De laptop die je 

gebruikt moet voldoen aan een aantal specificaties. Je kunt zelf bepalen waar je je laptop koopt. 

Onder bepaalde voorwaarden kun je een laptop lenen van school.  

 

Kosten afhankelijk van je keuze 

Er zijn onderwijsactiviteiten die deel uitmaken van je opleiding en waarvoor je zelf (een deel van) de kosten 

moet betalen. Dan is deelname vrijwillig. Voorbeelden van dit soort activiteiten zijn studiereizen en excursies. 

Kies je ervoor om deel te nemen, dan word je ook geacht ervoor te betalen. Kies je ervoor om niet deel te 

nemen, dan zorgt de school voor een alternatieve en kosteloze activiteit.  

 

Een activiteit die geen deel uit maakt van je opleiding, bijvoorbeeld in het kader van excellentie of een 

schoolfeest, is nooit verplicht. Als je kiest voor deelname en er zijn kosten aan verbonden, dan moet je die 

natuurlijk ook betalen.  

 

Soms adviseert de school je leermiddelen die voor het volgen van je opleiding niet strikt noodzakelijk zijn. 

Ook kan de school je adviseren om je eigen verbruiksmaterialen of gereedschappen te gebruiken. Je kunt er 

zelf voor kiezen of je deze spullen wilt kopen.  

Er zijn ook kosten verbonden aan bepaalde faciliteiten, zoals het gebruik van een printer of het huren van 

een kluisje. Alleen als je gebruik maakt van deze faciliteiten word je geacht ervoor te betalen. 

 
Financiële tegemoetkoming 

Volg je een BOL-opleiding, ben je nog geen 18 jaar en kom je uit een gezin met beperkte financiële 

middelen, dan kom je mogelijk in aanmerking voor een financiële tegemoetkoming.  

http://www.duo.nl/

