


Inhoud 

Als je studeert of gaat studeren bij ROC Mondriaan heeft dit financiële gevolgen voor jou. 

In deze brochure leggen wij dat uit. 

1. Wettelijk les- en cursusgeld

2. Schoolkosten ROC Mondriaan

3. Betaling (in termijnen)

4. 1 ncassomaatregelen

5. Diploma-uitreiking en betalingsachterstanden

6. Weerstandsfonds en betalingsregelingen

7. Bezwaar

8. Studiebeëindiging

9. Regeling terugbetaling ongebruikte leermiddelen

10. Financiële Verantwoordelijkheid

11. Belangrijke Websites
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De informatie uit deze brochure is gebaseerd op de huidige wet- en regelgeving. Omdat er nog 

veranderingen tijdens het lopende schooljaar kunnen optreden raden wij aan de officiële websites te 

bekijken. Meer actuele informatie vind je op www.duo.nl. 
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In de eerste vier gevallen ontvang je 1/12 van het cursusgeld terug voor iedere maand dat je de cursus 

niet volgt waarbij er gerekend wordt vanaf 2 oktober. Als je overlijdt, dan krijgen de nabestaanden (een 

deel) van het cursusgeld terug. Haal je voor het einde van het cursusjaar het diploma? Je kunt dan 

voor iedere maand die overblijft 1/10 van het cursusgeld terugkrijgen. Zie onderstaande tabel. 

Bedragen zijn in euro's. 

uitschrijfdatum 1 ONGEDIPLOMEERD 1 GEDIPLOMEERD 

t/m 
niveau niveau niveau niveau 

van 
1&2 3&4 1&2 3&4 

01-08-22 31-08-22 258,00 624,00 258,00 624,00 

01-09-22 01-10-22 258,00 624,00 258,00 624,00 

02-10-22 31-10-22 193,50 468,00 180,60 436,80 

01-11-22 30-11-22 172,00 416,00 154,80 374,40 

01-12-22 31-12-22 150,50 364,00 129,00 312,00 

01-01-23 31-01-23 129,00 312,00 103,20 249,60 

01-02-23 28-02-23 107,50 260,00 77,40 187,20 

01-03-23 31-03-23 86,00 208,00 51,60 124,80 

01-04-23 30-04-23 64,50 156,00 25,80 62,40 

01-05-23 31-05-23 43,00 104,00 0,00 0,00 

01-06-23 30-06-23 21,50 52,00 0,00 0,00 

01-07-23 31-07-23 0,00 0,00 0,00 0,00 

Verandering van leerweg (BBL naar BOL) 
Stap je als cursist zijnde over van een bbl-opleiding naar een bol-opleiding dan betaal je cursusgeld voor 

de periode dat je ingeschreven staat als bbl-er. Voor de periode als bol-er ontvang je een rekening van 

DUO. Voor het aanvragen van restitutie dien je een mail te sturen naar debiteuren.fc@rocmondriaan.nl. 

Verandering van opleiding binnen de leerweg 
Van een verandering van de opleiding binnen de leerweg is sprake wanneer een cursist gedurende het 

cursusjaar binnen ROC Mondriaan overstapt van de ene opleiding naar een andere opleiding, maar 

waarbij de leerweg (bbl) onveranderd blijft. 

• Mutatie bbl -opleiding binnen hetzelfde opleidingsniveau: In deze gevallen wijzigt de hoogte van

het cursusgeld niet.
• Mutatie bbl -opleidingsniveau 1 of 2 naar opleidingsniveau 3 of 4 en
• Mutatie bbl -opleidingsniveau 3 of 4 naar opleidingsniveau 1 of 2: In het geval dat de cursist

overstapt van opleiding met een behaald diploma dan krijgt de cursist restitutie conform

onderstaand tabel en een nieuwe rekening naar rato waarbij voor iedere maand 1/12 van de

jaarlijkse schoolkosten berekent wordt. In geval de cursist overstapt van opleiding zonder een

behaald diploma dan krijgt de cursist ook restitutie naar rato met dien verstande dat een overstap

vanaf 1 Juli geen restitutie meer verleend wordt en dat voor een overstap in de maand Oktober nog

maar 75% restitutie verleend wordt. Zie onderstaande tabel. Bedragen zijn in euro's.

8.3 Terugbetaling leermiddelen 

Je dient hiertoe een verzoek in te dienen bij jouw school. De school beslist over het terugbetalen. 



9. Regeling terugbetaling ongebruikte leermiddelen

- Vereisten voor terugbetaling ongebruikte leermiddelen

Als studenten verplichte leermiddelen aanschaffen op basis van de leermiddelenlijst van de school, 

waarvan achteraf blijkt dat ze niet gebruikt zijn, dan kan er door de student een vergoeding voor 

onterecht gemaakte kosten worden aangevraagd. De aanvraag kan worden ingediend bij de 

betreffende schooldirecteur. Om een aanvraag in te kunnen dienen moet minstens aan de volgende 

vereisten worden voldaan:

• Het leermiddel staat op de lijst met verplichte leermiddelen;
• Het leermiddel is aantoonbaar niet gebruikt voor het onderwijs;
• Het leermiddel heeft geen gebruikssporen;

Als een student binnen het schooljaar stopt met de opleiding en het leermiddel aantoonbaar 

generiek niet is gebruikt, kan de student een beroep doen op deze regeling tot terugbetaling van 

ongebruikte leermiddelen en wordt het verzoek in dit specifieke geval ook toegekend als het 

leermiddel nog voor volgende ja(a)r(en) staat voorgeschreven. 

De schooldirecteur beoordeelt of de student terecht een beroep doet op een vergoeding van het 

leermiddel. Indien dat het geval is dan heeft de student recht op terugbetaling van het bedrag.  

Het terug te betalen bedrag wordt gebaseerd op de aanschafwaarde. Het product wordt na teruggave 

eigendom van de school en dient dan ook te worden ingeleverd. Uitbetaling gebeurt pas nadat het 

product is ingeleverd. De kosten van het terugbetalen komen voor rekening van de desbetreffende 

school. 

N.b. Er wordt een hardheidsclausule toegevoegd om te kunnen afwijken van de regeling.

Financiële afhandeling terugbetaling ongebruikte leermiddelen

Nadat de schooldirecteur heeft beoordeeld welke leermiddelen voor welk bedrag in aanmerking 

komen voor restitutie dient door de student een digitaal declaratieformulier ingevuld te worden. 

Deze is te vinden op: https://studentrocmondriaan.sharepoint.com/sites/intranet/org/fc/Documents/

Declaratieformulier%20overige%20kosten%20student_26012022.pdf.  

Het totaalbedrag aan te restitueren leermiddelen dient onder "bedrag" ingevuld te worden waarbij 

de schooldirecteur dient mee te tekenen onder "handtekening budgethouder". Dit volledig ingevulde 

declaratieformulier dient tezamen met de betaalbewijzen van student voor de aangeschafte 

leermiddelen gemaild te worden naar debiteuren.fc@rocmondriaan.nl waarna deze in behandeling 

wordt genomen. Het IBAN dat op het declaratieformulier staat dient op naam van student dan wel 

wettelijke vertegenwoordiger te staan en dient reeds bekend te zijn bij ROC Mondriaan. 

Het volledig ingevulde declaratieformulier tezamen met de benodigde betaalbewijzen wordt in de 

regel binnen 14 dagen na ontvangst door de debiteurenadministratie zowel verwerkt als uitbetaald. 

Indien de student nog openstaande facturen heeft, wordt de uitbetaling van het declaratieformulier 

hiermee verrekend. 

Bezwaar

Als de student het niet eens is met de beslissing van de schooldirecteur over het verzoek tot 

terugbetaling van de ongebruikte leermiddelen kan de student volgens het studentenstatuut bezwaar 

maken bij de onderwijsdirecteur. De student kan zich met een klacht of een bezwaar ook rechtstreeks 

tot de Klachten- en bezwarenadviescommissie richten. De klacht of het bezwaar dient schriftelijk 

ingediend te worden via het klachtenformulier op de website, per post of per e-mail naar: 

klachten@rocmondriaan.nl. 



10. Financiële verantwoordelijkheid

Als je 18 jaar wordt, krijg je financiële verantwoordelijkheid. Je moet dus veel regelen. 

- Digi-D aanvragen via digid.nl.

- Meld je aan bij mijn.overheid.nl. Je krijgt dan voortaan al je post van de overheid via de mail.

- Zorgverzekering afsluiten. Je bent verplicht om een zorgverzekering te hebben. Soms kun je bij je

ouders verzekerd blijven, maar het kan voordeliger zijn om een andere verzekering af te sluiten.

- Zorgtoeslag aanvragen. Dit kan via belastingdienst.nl.

- Studiefinanciering aanvragen. Als je een bol-opleiding volgt heb je recht op studiefinancieringen

een OV-chipkaart, vraag dit aanviaduo.nl. Let op! Je moet dit al drie maanden voor je 18 word

taanvragen.

- Schrijf je in bij kamersites en de woningbouw. Misschien wil je nu nog niet uit huis, maar vaak moet je

jaren op de wachtlijst staan voor je kans maakt op een woning. Inschrijven doe je via woonnet

haaglanden.nl.

- Open een bankrekening en eventueel een spaarrekening.
- Praat met je ouders. Spreek af hoeveel zij bijdragen nu je 18 bent of als je op jezelf wilt wonen. Als je

ouders gescheiden zijn en éénvan je ouders alimentatie voor jou betaalt, heb jij vanaf nu recht op

die alimentatie, maak hier afspraken over met je ouders.

- Kijk waar je nog meer recht op hebt binnen jouw gemeente, zoals bijvoorbeeld korting op sportverenigingen.

- Zorg op grip op je geld. Maak een overzicht zodat je weet wat je inkomsten en uitgaven zijn.

11. Belangrijke websites

www.duo.nl 

www.rocmondriaan.nl/reglementen-voor-deelnemers 

www.belastingdienst.nl 

www .sta rtstuderen. nl 

Doe de test om te kijken of je onder het studievoorschot valt: 

www.duo.nl/particulieren/studievoorschot/doe-de-test.asp 

Informatie over studiefinanciering voor mbo'ers: 

www.duo.nl/particulieren/mbo-er 

Algemene informatie over voor mbo-studenten die willen doorstuderen in het hoger 
onderwijs (van studiekeuze totstudiefinanciering): 

www.startstuderen.nl 

Infographic en veel gestelde vragen over de nieuwe studiefinanciering in het hoger onderwijs (studievoorschot): 

www.startstuderen.nl/content/infographic-studievoorschot 

Alle maatregelen van het studievoorschot op een rij: 

www.duo.nl/particulieren/studievoorschot/maatregelen.asp 

Algemene informatie over de geldzaken die je moet regelen als je gaat studeren in het hoger onderwijs: 

www.wijzeringeldzaken.nl/studeren 

Bereken hoeveel studiefinanciering je nodig hebt in het hoger onderwijs: 

www.startstuderen.nl/rekenhulp 

www.duo.nl/particulieren/actueel/rekenhulp-nieuw-stelsel-studiefinanciering.asp 

Voor algemene informatie over geldzaken: 

www.nibud.nl 

www.ov-chipkaart.nl 

rocmondriaan.nl 
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