SCHOOLKOSTENBELEID
NOVA COLLEGE
(VASTGESTELD)

Inleiding
Het Nova College vindt duidelijkheid over schoolkosten belangrijk. Daarom hebben wij
schoolkostenbeleid geformuleerd waarin wij de regels hebben vastgelegd. Hiervoor hebben wij gebruik
gemaakt van het servicedocument schoolkosten dat door het ministerie van OCW, de MBO Raad en
de Jongerenorganisatie Beroepsonderwijs (JOB) is opgesteld. De 16 uitgangspunten uit deze
handreiking hebben wij in ons beleid opgenomen.
We hebben in ons beleid aangegeven wat het verschil is tussen wettelijke schoolkosten, de
verantwoordelijkheid van het Nova College en het leerbedrijf en de overige schoolkosten. Daarnaast
leggen wij in het beleid vast wanneer en op welke wijze de informatie over schoolkosten beschikbaar is
voor studenten, hun ouders en andere belanghebbenden.
Als bijlage bij deze regeling vind je een leeswijzer waarin per hoofdstuk een toelichting wordt gegeven
op de bedoeling van dat onderdeel van de regeling.
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Hoofdstuk 1

Algemene bepalingen

Artikel 1. Definities
In dit beleid wordt verstaan onder:
1.
Basisuitrusting school: wat de student nodig heeft om op school de opleiding te volgen en het
examen te doen (inclusief gereedschappen). De kosten komen ten laste van het Nova College.
2.
Basisuitrusting leerbedrijf: wat de student nodig heeft om de stage te volgen (inclusief
gereedschappen). De kosten komen ten laste van het leerbedrijf.
3.
BBL-opleiding: de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) is een combinatie van werken en leren,
waarbij de student in dienst van een bedrijf is en op basis van een leerwerkovereenkomst de
opleiding volgt.
4.
BOL-opleiding: een beroepsopleidende leerweg (bol) is een combinatie van leren op school en
stage.
5.
College van Bestuur: het bevoegd gezag van het Nova College.
6.
Cursusgeld: een vast bedrag dat een student van 18 jaar of ouder elk studiejaar aan Nova
College betaalt voor de bbl-opleiding.
7.
Inschrijving: de student die een onderwijsovereenkomst heeft getekend en als student van Nova
College wordt aangemerkt.
9.
Leerbedrijf: een door de stichting beroepsonderwijs bedrijfsleven (SBB) erkend bedrijf waar
studenten volgens de eisen in het kwalificatiedossier beroepspraktijkvorming volgen.
10.
Lesgeld: een vast bedrag dat een student van 18 jaar of ouder elk studiejaar aan DUO betaalt
voor de bol-opleiding.
11.
Nova College: Stichting voor Educatie en Beroepsonderwijs, zijnde een onderwijsinstelling als
bedoeld in de Wet Educatie en Beroepsonderwijs.
12.
Onderwijsbenodigdheden: boeken, laptop, VOG-verklaring, software-licenties, rijbewijs,
veiligheids- en werkkleding, gereedschappen (exclusief de basisuitrusting school en exclusief
de basisuitrusting leerbedrijf), etc. voor persoonlijk gebruik. De kosten komen ten laste van de
student.
13.
Opleidingsmanager: de direct leidinggevende van een opleidingsteam binnen een
onderwijsvestiging en eerstverantwoordelijke voor de uitvoering van daaraan gekoppelde
onderwijs- en ondersteunende processen.
14.
Schoolkosten: het geheel van de wettelijk vastgestelde verplichte bijdrage (les-, cursus-, of
examengeld), de basisuitrusting school, de basisuitrusting leerbedrijf, onderwijsbenodigdheden
en de vrijwillige bijdrage.
15.
Student: een deelnemer in de zin van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs, waaronder tevens
valt de ouders en/of verzorgers van minderjarigen die staan ingeschreven bij Nova College.
16.
Studentenraad: een gekozen raad van studenten binnen Nova College die o.a. advies- en
instemmingsbevoegdheden heeft.
17.
Vavo: voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vmbo-tl, havo en vwo)
18.
Vrijwillige bijdrage: een bijdrage voor extra activiteiten of faciliteiten, die vrijwillig zijn, niet
noodzakelijk zijn voor het volgen van de opleiding en het behalen van een diploma en wel een
meerwaarde hebben voor de opleiding. De kosten komen ten laste van de student.
Artikel 2. Doel
Dit beleid is bedoeld om duidelijkheid te bieden over de rechten en plichten die verbonden zijn met de
betaling van schoolkosten en dient daarmee als schoolkostenbeleid van het Nova College.
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Artikel 3. Uitgangspunten beleid
1.
Voor deelname aan het onderwijs wordt bij studenten van 18 jaar of ouder van het Nova
College het wettelijk vastgestelde les- of cursusgeld in rekening gebracht.
2.
Het Nova College stelt de inschrijving van een student voor een opleiding in het mbo niet
afhankelijk van overige schoolkosten dan het wettelijk te betalen les- of cursusgeld.
3.
Het Nova College maakt voor de inschrijving van een student duidelijk wat de basisuitrusting
school van een opleiding is en welke onderwijsbenodigdheden een student voor een bepaalde
opleiding moet hebben.
4.
Het Nova College houdt de schoolkosten zo laag mogelijk.
5.
Onderwijsbenodigdheden worden voldoende intensief in het onderwijs en leerproces gebruikt.
6.
Als een student besluit geen of onvoldoende onderwijsbenodigdheden aan te schaffen of
kosten voor beroepsuitoefening achterwege te laten, kan het Nova College het besluit nemen
geen onderwijs te bieden totdat aan de vereisten is voldaan.

Hoofdstuk 2

Wettelijke schoolkosten

Artikel 4. Lesgeld
1.
Een student die op 1 augustus 18 jaar of ouder is en een mbo opleiding volgt in de bol of een
voltijdopleiding in het Vavo volgt, is wettelijk verplicht lesgeld te betalen.
2.
Het innen van lesgeld vindt niet plaats door Nova College, maar door DUO (Dienst
Uitvoering Onderwijs van het ministerie OCW). Voor vragen over het lesgeld worden studenten
doorverwezen naar DUO (www.duo.nl of telefoonnummer 050-599 77 55).
Artikel 5. Cursusgeld
1.
Een student die op 1 augustus 18 jaar of ouder is en een mbo opleiding in de bbl volgt, is
wettelijk verplicht cursusgeld te betalen.
2.
Een student die op 1 augustus 18 jaar of ouder is en een deeltijdopleiding in het Vavo volgt, is
wettelijk verplicht cursusgeld te betalen.
3.
Het cursusgeld wordt in beginsel in de maand november van het desbetreffende schooljaar in
rekening gebracht door het Nova College.
Artikel 6. Bijdrage examendeelnemer / extraneus
1.
Een student die als extraneus staat ingeschreven is verplicht om examengeld te betalen. In
bepaalde situaties kan hiervan worden afgeweken.
2.
Een student die als extraneus staat ingeschreven mag alleen deelnemen aan examens om
zodoende een mbo-certificaat of diploma te behalen.
3.
De inschrijving als extraneus geeft recht op toegang tot de schoolgebouwen en het afleggen
van examens. Er bestaat geen recht op het volgen van onderwijs, studiebegeleiding en
studiefinanciering.
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Hoofdstuk 3

Verantwoordelijkheid Nova College en leerbedrijf

Artikel 7. Basisuitrusting school
1.
Nova College betaalt wat de student nodig heeft om op school de opleiding te volgen en het
examen te doen. Dit noemen we basisuitrusting school.
2.
Nova College garandeert de beschikbaarheid van de basisuitrusting van de school, zodat elke
student het reguliere onderwijsproces goed kan volgen en kan deelnemen aan examens.
3.
De basisuitrusting van de school is en blijft eigendom van Nova College. De onderdelen van
de basisuitrusting mogen buiten de school worden gebruikt, indien Nova College dit bepaalt.
Ook kan Nova College vooraf een borg vragen.
4.
Studenten hebben de plicht zorgvuldig om te gaan met de basisuitrusting van de school. Als zij
dit nalaten, kan Nova College daarvoor kosten in rekening brengen.
5.
Indien studenten zelf onderdelen van de basisuitrusting van de school aanschaffen, doen zij dit
uit vrije wil. Nova College respecteert hierin de keuzevrijheid van een student.
Artikel 8. Basisuitrusting leerbedrijf
1.
Een leerbedrijf bekostigt de basisuitrusting van een student die benodigd is om de
beroepspraktijkvorming naar de eisen in het kwalificatiedossier uit te voeren.
2.
Studenten hebben de plicht zorgvuldig om te gaan met de basisuitrusting van het leerbedrijf.
3.
In specifieke gevallen kan het leerbedrijf aan de student vragen om zelf een deel van de
basisuitrusting aan te schaffen. In die gevallen maken leerbedrijf en de student gezamenlijk
afspraken over vergoeding van dit deel van de basisuitrusting.
4.
Indien om welke reden ook de beschikbaarheid van de basisuitrusting van het leerbedrijf
tijdens de beroepspraktijkvorming achterwege blijft, treedt het Nova College in overleg met de
student en het leerbedrijf.
5.
Indien het overleg met het leerbedrijf en de student niet succesvol is, begeleidt het Nova
College in samenwerking met de stichting beroepsonderwijs bedrijfsleven (SBB) de student
naar een ander leerbedrijf.

Hoofdstuk 4

Overige schoolkosten

Artikel 9. Onderwijsbenodigdheden voor persoonlijk gebruik
1.
Met inachtneming van hoofdstuk 5 van dit beleid, wordt per opleiding een lijst met
onderwijsbenodigdheden gepubliceerd waarover de student zelf dient te beschikken.
2.
Het Nova College is verantwoordelijk voor het tijdig informeren van de student over hoe en
waar de student de onderwijsbenodigdheden kan aanschaffen.
3.
De student is verantwoordelijk voor het tijdig verkrijgen van de onderwijsbenodigdheden.
4.
De onderwijsbenodigdheden van de student zijn voor persoonlijk gebruik en specifiek bedoeld
om de opleiding te kunnen volgen.
5.
Nova College bepaalt de functionele specificaties van de onderwijsbenodigdheden.
6.
Nova College respecteert de keuzevrijheid van een student bij de aanschaf van
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7.

8.

9.

onderwijsbenodigdheden, hetgeen betekent dat een student de onderwijsbenodigdheden mag
aanschaffen bij een leverancier van zijn of haar keuze.
Nova College mag de kosten van collectief vervaardigde leermiddelen, de centrale inkoop van
producten en software licenties aan studenten doorberekenen, alleen indien studenten daar
vooraf zelf uitdrukkelijk voor kiezen.
Voor door te berekenen licenties gelden de volgende vereisten:
▪ studenten kunnen individueel inloggen onder een eigen inlogcode; en
▪ studenten kunnen ook buiten het Nova College inloggen; en
▪ bij geen van de toetsen van het examen wordt van deze individuele inlogcode gebruik
gemaakt.
Indien een student de onderwijsbenodigdheden via Nova College en diens leverancier bestelt,
kan een student zich niet achteraf beroepen op onverschuldigde betaling.

Artikel 10. Vrijwillige bijdrage
1.
Voor extra onderwijsactiviteiten of faciliteiten kan Nova College van de student een
aanvullende, vrijwillige bijdrage vragen, mits de student aangeeft te willen deelnemen aan
deze onderwijsactiviteiten. Bij het bekendmaken van de lijst met onderwijsbenodigdheden
staat ook vermeld welke extra onderwijsactiviteiten de opleiding aanbiedt.
2.
De keuze om gebruik te maken van deze extra activiteiten of faciliteiten is aan de student.
Indien de student besluit om gebruik te maken van de extra activiteit of faciliteit, zal dit worden
vastgelegd in een ‘overeenkomst vrijwillige bijdrage’.
3.
Nova College is niet verplicht om de extra onderwijsactiviteiten als bedoeld in lid 1 van dit
artikel te vergoeden voor studenten die dit niet kunnen betalen.
4.
Indien een student de extra onderwijsactiviteiten niet kan betalen, zorgt Nova College voor
regulier onderwijs voor de duur van de specifieke onderwijsactiviteit als bedoeld in lid 1 van dit
artikel.
5.
Indien een student de extra onderwijsactiviteit betaalt, en om welke reden ook deze uiteindelijk
niet volgt, kan de student zich niet achteraf beroepen op onverschuldigde betaling.

Hoofdstuk 5

Inzicht in schoolkosten

Artikel 11. Bekend maken van de schoolkosten
1.
Voorafgaand aan de inschrijving van studenten wordt door Nova College per opleiding
duidelijk gemaakt welke onderwijsbenodigdheden een student voor de opleiding moet hebben
en indien van toepassing welke extra onderwijsactiviteiten worden geboden. Hierbij worden de
kosten voor beide categorieën vermeld.
2.
De informatie uit lid 1 van dit artikel wordt jaarlijks voor 1 november op de website van het
Nova College gepubliceerd. Deze informatie wordt tevens aan de onderwijsleidraad van de
opleiding voor het betreffende schooljaar toegevoegd.
3.
De opleidingsmanager is verantwoordelijk voor het tijdig beschikbaar stellen van de informatie
zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel.
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Hoofdstuk 6.

Slotbepalingen

Artikel 12. Studentenraad
De studentenraad heeft instemmingsrecht op het schoolkostenbeleid. Het College van Bestuur stelt het
beleid niet eerder vast, nadat de studentenraad hiermee heeft ingestemd.
Artikel 13. Openbaarheid
Het schoolkostenbeleid wordt gepubliceerd op de website van het Nova College en op Nova Portal.
Artikel 14. Evaluatie en wijziging
1.
Het schoolkostenbeleid wordt voor 1 augustus 2020 geëvalueerd.
2.
Het College van Bestuur kan het schoolkostenbeleid alleen met instemming van de
studentenraad wijzigen of intrekken.
3.
Met uitzondering van het gestelde in lid 1 van dit artikel kan het College van Bestuur het
schoolkostenbeleid wijzigen indien sprake is van:
a. kennelijke verschrijvingen;
b. foutieve verwijzingen.
4.
Iedere wijziging van het schoolkostenbeleid op grond van lid 1, 2 en 3 van dit artikel, wordt
gepubliceerd op Nova Portal en de website van het Nova College.
Artikel 15. Overige bepalingen
1.
Bol-studenten uit minimagezinnen kunnen in aanmerking komen voor een vergoeding op basis
van de regeling voorziening leermiddelen minimagezinnen.
2.
In gevallen waarin het schoolkostenbeleid niet voorziet en de betaling van
onderwijsbenodigdheden niet mogelijk is, beslist het College van Bestuur.
3.
Dit beleid kan worden aangehaald als “Schoolkostenbeleid Nova College”.
4.
Dit beleid geldt met ingang van 1 augustus 2019.

Instemming Studentenraad d.d. 13 juni 2019
Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 24 juni 2019
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Toelichting op de hoofdstukken
Hoofdstuk 1

Algemene bepalingen

In dit hoofdstuk leggen we uit wat we bedoelen met de termen die we in het schoolkostenbeleid
gebruiken. Daarnaast beschrijven we het doel van de regeling. Tot slot maken we door het noemen
van de uitgangspunten duidelijk op welke manier het Nova College met schoolkosten en
onderwijsbenodigdheden omgaat.

Hoofdstuk 2

Wettelijke schoolkosten

In dit hoofdstuk leggen we uit wat de verschillende soorten wettelijke schoolkosten zijn, wie verplicht is
deze te betalen en wie het lesgeld en het cursusgeld in rekening brengt.

Hoofdstuk 3

Verantwoordelijkheid Nova College en leerbedrijf

In dit hoofdstuk leggen we uit welke kosten het Nova College betaalt en wat dit betekent voor de
keuzemogelijkheden en verplichtingen van de student en het Nova College. Voorbeelden van
basisuitrusting school zijn machines en gereedschappen, verbruiksmaterialen zoals hout, metaal,
enkele computers en ook software-licenties of de schoolpas. Reiskosten behoren niet tot de
basisuitrusting school.
Omdat de basisuitrusting school eigendom blijft van het Nova College kan een opleiding ervoor kiezen
om vooraf een borg te vragen. In dat geval moet de opleiding een bruikleenovereenkomst met de
student afsluiten. Het format voor zo’n bruikleenovereenkomst kan door de opleiding worden
opgevraagd bij de juridisch adviseur van het Nova College.
Daarnaast leggen we in dit hoofdstuk uit welke kosten het leerbedrijf betaalt en wat dit betekent voor
de verplichtingen van de student, het leerbedrijf en het Nova College.

Hoofdstuk 4

Overige schoolkosten

In dit hoofdstuk leggen we uit welke onderwijsbenodigdheden de student zelf moet hebben en wat het
Nova College doet om te zorgen dat de student op tijd weet over welke onderwijsbenodigdheden hij/zij
moet beschikken. Daarnaast lichten we ook de rechten en plichten van student en het Nova College
toe. De onderwijsbenodigdheden zijn vooral de persoonlijke benodigdheden die de student nodig heeft
om de lessen voor te bereiden en die dus ook eigendom zijn van de student. Bijvoorbeeld een agenda
en rekenmachine, een laptop/softwarelicenties/boeken (een en ander goed op elkaar afgestemd) en
zaken die afhankelijk zijn van persoonlijke kenmerken bijvoorbeeld sport- en werkkleding en –
schoenen.
Verder leggen we in dit hoofdstuk uit wat we bedoelen met de vrijwillige bijdrage, wat dit betekent voor
de student en wat er geregeld moet worden als de student ervoor kiest om gebruik te maken van de
extra onderwijsactiviteiten of faciliteiten en ook wat het betekent als de student deze niet wil gebruiken.
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Hoofdstuk 5

Inzicht in schoolkosten

In dit hoofdstuk leggen we de interne afspraken vast over wanneer en hoe de kosten voor de student in
de vorm van de onderwijsbenodigdheden en de eventuele vrijwillige bijdrage bekend worden gemaakt.
Met dit onderdeel van het beleid willen we ervoor zorgen dat eenieder die bij het Nova College een
opleiding wil gaan volgen, voorafgaand aan het besluit om zich in te schrijven goed op de hoogte is van
de kosten die de opleiding met zich meebrengt.

Hoofdstuk 6

Slotbepalingen

In dit hoofdstuk leggen we de formele besluitvorming van het beleid vast. We geven hierbij aan dat de
Studentenraad een belangrijke rol heeft in de vaststelling van het schoolkostenbeleid en dat zij door
het College van Bestuur in staat worden gesteld hun instemmingsrecht uit te oefenen.
Omdat door het opstellen van het servicedocument schoolkosten sprake is van een aanscherping van
het schoolkostenbeleid en er in het servicedocument bewust voor gekozen is om een bepaalde ruimte
voor de uitvoering op de scholen te laten, willen we het eerste jaar van het aangepaste
schoolkostenbeleid gebruiken om van de ervaringen te leren. Daarom kiezen we ervoor om de eerste
evaluatie van dit beleid al in 2020 uit te voeren.
Tot slot lichten we in dit hoofdstuk toe welke mogelijkheden er zijn voor situaties waarin betaling van
onderwijsbenodigdheden niet mogelijk is.
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