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Als je studeert of gaat studeren bij ROC Mondriaan heeft dit financiële gevolgen voor jou. 
In deze brochure leggen wij dat uit. 
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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. 

 

http://www.duo.nl/


 
 
 
 

1. Wettelijk les- en cursusgeld 
 

Les- en cursusgeld, ook wel onderwijsbijdragen genoemd, zijn wettelijk vastgelegd. 

 

1.1 Wettelijk lesgeld Beroepsopleidende leerweg (BOL) 

Als je een opleiding volgt in de beroepsopleidende leerweg (bol) en je bent op 1 augustus  achttien jaar of 
ouder, dan betaal je lesgeld, ongeacht het niveau.  Voor  schooljaar 2020 – 2021  bedraagt  het lesgeld € 
1.202,-.   Je ontvangt een factuur  van DUO (dus niet van ROC Mondriaan). DUO biedt je de mogelijkheid tot 
gespreid betalen. Zie www.duo.nl voor meer informatie. 

 

1.2 Wettelijk cursusgeld Beroepsbegeleidende leerweg (BBL) 

Als je een opleiding volgt in de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) en je bent op 1 augustus achttien jaar 
of ouder, dan betaal je cursusgeld. De hoogte van het cursusgeld wordt jaarlijks door de overheid 
vastgesteld. 

 

Voor schooljaar 2020 - 2021 geldt: 
1. voor entreeopleiding of niveau 2 (basisberoepsopleiding): € 250,- 
2. voor niveau 3 (vakopleiding) en niveau 4 (middenkader- of een specialistenopleiding):              € 606,-  

Je ontvangt hiervoor een factuur van ROC  Mondriaan die in termijnen betaald kan worden (zie hoofdstuk 3). 

1.3 Studiefinanciering 

Als je 18 jaar of ouder bent en een bol-opleiding volgt, heb je recht op Studiefinanciering. Als je jonger 
dan 18 jaar bent, kunnen je ouders, als ze voldoen aan de voorwaarden, in aanmerking komen voor 
kindgebonden budget. 

 
Iedereen die recht heeft op studiefinanciering  krijgt een basisbeurs. Je hebt recht op studiefinanciering 
en een OV-chipkaart vanaf het kwartaal na je 18e verjaardag. Je ouders krijgen dan geen kinderbijslag 
meer. De studiefinanciering wordt aan het eind van de maand uitbetaald. 

 

Als jij een beroepsopleidende leerweg (bol) volgt, heb je recht op een studentenreisproduct (ov-chipkaart 
voor studenten). Als jij jonger dan 18 jaar bent, heb je geen recht op de basisbeurs, aanvullende beurs en 
een lening. Voor mbo’ers die een opleiding op niveau 3 en 4 volgen, is de ov-chipkaart onderdeel van de 
prestatiebeurs. Dat betekent dat de ov-chipkaart terugbetaald moet worden als de opleiding niet  binnen 
10 jaar is afgerond. 

 

Het studentenreisproduct kan worden aangevraagd bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Als je 
de studiefinanciering aanvraagt, kan je direct aangeven dat je een studentenreisproduct wilt. De Dienst 
Uitvoering Onderwijs (DUO) zet standaard een weekabonnement voor je klaar. Je moet daarna het 
abonnement op jouw persoonlijke ov-chipkaart laden. Dit kan bij een servicepunt. Kijk op 
www.ov-chipkaart.nl om een servicepunt te vinden. Heb je nog geen ov-chipkaart, dan moet je die 
eerst aanvragen. Dit kan via www.ov-chipkaart.nl of bij een openbaar vervoerbedrijf. 

 
Je kan een vergoeding krijgen voor het openbaar vervoer als je een studie in het buitenland volgt. 
Zie www.duo.nl voor de voorwaarden of download het aanvraagformulier van www.duo.nl. 

 

Als je geen recht meer op je studentenreisproduct hebt, moet je hem zelf stopzetten door bijvoorbeeld de 
ov-chipkaart voor de kaartlezer te houden en te kiezen voor “Stopzetten producten”. Kies dan 
“Studentenreisproduct” en sluit af met “Akkoord”. Zie www.duo.nl. voor de situaties waarin je geen 
recht (meer) hebt op een studentenreisproduct. Let op: Zet je je studentenreisproduct te laat stop, dan 
krijg je een boete per eerste halve maand (2019-2020: € 75) die je te laat opzegt. Daarna per halve maand 
(2019-2020: € 150)  Dit kan dus snel hoog oplopen. 

 
Naast de basisbeurs kun je een aanvullende beurs aanvragen. De aanvullende beurs is afhankelijk van jouw 
inkomen of dat van jouw ouders. 

 

https://www.duo.nl/particulier/lesgeld/index.jsp
https://www.ov-chipkaart.nl/service-en-contact/zoek-een-servicepunt.htm
https://www.ov-chipkaart.nl/ov-chip-kopen/persoonlijke-ov-chipkaart-aanvragen.htm
https://duo.nl/particulier/ov-vergoeding-buitenland.jsp#:~:text=In%20het%20buitenland%20hebt%20u,72%20per%20maand%20in%202020.&text=U%20kunt%20de%20ovoovee,recht%20op%20het%20studentenreisproduct%20hebt.
https://duo.nl/images/aanvraag-ov-vergoeding-buitenland-en-of-uitwonendenbeurs.pdf
https://duo.nl/particulier/studentenreisproduct-stopzetten.jsp#:~:text=Op%20station%3A%20Houd%20uw%20ov,en%20dan%20op%20'Stopzetten'.


 
 
 
 

 
Aanvullende informatie 

1. Doe je een entreeopleiding of een opleiding op niveau 2 in het mbo, dan is je studiefinanciering een gift. 
Na de opleiding betaal je alleen een eventuele lening terug. 

2. Volg je een mbo-opleiding op niveau 3 of 4, dan is je studiefinanciering de eerste 4 jaar een prestatie- 
beurs en daarna eventueel 3 jaar een lening. Als je binnen 10 jaar een niveau 3 of 4 diploma haalt, dan 
wordt de prestatiebeurs omgezet in een gift. Als je binnen 10 jaar geen diploma haalt, dan wordt de 
beurs inclusief de kosten van de ov-chipkaart omgezet in een lening die je moet terugbetalen. 

3. DUO zet jouw studiefinanciering stop op de uitschrijfdatum. Jij moet zelf op jouw eigen DUO-pagina 
ook de studiefinanciering stopzetten of -wijzigen. 

4. Denk eraan dat je ook jouw studentenreisproduct stopzet. Doe dat uiterlijk op de vijfde werkdag van 
de eerste maand waarin je geen recht meer hebt op studiefinanciering. Dit doe je op de automaat 
van de NS, op het station. De precieze regels zijn te vinden op de site van DUO: 
www.duo.nl. Voor een opleiding in de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) krijg je geen 
studiefinanciering, noch een kindgebonden budget. 

 

1.4 Overstap naar het hbo 

Met ingang van schooljaar 2015 - 2016 is de basisbeurs voor nieuwe hbo-studenten vervallen. Deze is 
vervangen door een leenstelsel. Je kunt nog wel in aanmerking komen voor aanvullende financiering, die 
afhankelijk is van het inkomen van de ouders. Voor meer informatie zie de websites die genoemd 
worden in hoofdstuk 10. 

 
 

2. Schoolkosten ROC Mondriaan 
 

Het ministerie van OCW heeft in mei 2012 een leidraad opgesteld over schoolkosten en vrijwillige voorzieningen 
in het middelbaar beroepsonderwijs. De leidraad geeft aan dat leermiddelen voor rekening mogen komen van 
de student (kolom 2). Daarnaast onderscheidt de leidraad vrijwillige voorzieningen (kolom 3). De school mag 
je alleen een vrijwillige bijdrage vragen voor zaken die echt vrijwillig zijn. Het gaat uitsluitend om extra faciliteiten 
die niet noodzakelijk zijn voor het volgen van je opleiding en het behalen van diploma. In onderstaande tabel 
staan verschillende categorieën weergegeven: 

 
1. 2. 3. 

zelf aan te schaffen zelf aan te schaffen, 
basisvoorziening verplichte leermiddelen niet verplicht 

• schoolpas / collegepas 
• batches 
• intake- en instaptoetsen, 

administratieve zaken 
• informatie  voor studenten, 

studiehandleidingen, brieven aan  
studenten, ouderavonden 

• introductiedagen, werkweken en 
excursies die verplicht onderdeel 
van het programma zijn 

• software-licenties voor 
algemene programma’s 

• toetsen, examens, herkansingen, 
diploma-uitreiking 

• inventaris mediatheek, open 
leercentrum 

• apparatuur, machines, 
gereedschappen, instrumenten en 
computers 

• verbruiksmaterialen zoals hout, 
metaal, papier, bloemen, stoffen 

• kosten voor de 
beroepspraktijkvorming (bpv), 
bpv- informatiemiddelen en – 
beoordelingsinstrumenten 

• studiegids 
• onderwijs- en examenreglement 
• mondriaan-pas voor kopieën 

• boeken 
• readers, syllabi 
• licenties ter vervanging van 

boeken 
• uniform en praktijkkleding 

 

• introductiedagen (die geen 
verplicht onderdeel van het 
programma zijn) 

• kamp (dat geen verplicht 
onderdeel van het programma is) 

• sportdagen (die geen verplicht 
onderdeel van het programma 
zijn) 

• extra excursies (die geen 
verplicht onderdeel van het 
programma zijn) 

• extra gastlessen 
• feesten en evenementen 
• kluisje 

 

http://www.duo.nl/


 
 
 
 

 
 
Leermiddelen bestellen, hoe werkt dat? 
Leermiddelen bestel je via WIS Collect(WIS Collect is het systeem dat digitale facturatie binnen het 
onderwijs mogelijk maakt). Je hebt een e-mail ontvangen van de school, vanuit WIS Collect. Via deze e-
mail kun je rechtstreeks met onder andere iDEAL, de rekening betalen.  
Kijk op het Mondriaan studentenportaal (studentrocmondriaan.sharepoint.com) voor meer informatie. 
Scholen werken ook met boeken/syllabi/readers/licenties/leermiddelen die je zelf bij een boekhandel 
of andere leverancier moet bestellen en betalen. 

 

3. Betaling (in termijnen) 
 

Je bent zelf, of bij minderjarigheid jouw ouder/verzorger/wettelijke vertegenwoordiger, 
verantwoordelijk voor het tijdig betalen van de bedragen die samenhangen met de opleiding waarvoor 
jij je hebt ingeschreven. Bij een opleiding die meerdere jaren duurt worden de verschuldigde bedragen 
telkens per jaar berekend en in rekening gebracht. De facturen worden per e-mail naar jou verzonden, 
tenzij bij inschrijving is aangegeven dat de factuur door jouw werkgever (bij bbl) betaald wordt. 

 
Wanneer een werkgever (een deel van) de studiekosten betaalt, moet dat bij aanmelding worden 
meegedeeld aan de administratie van jouw school. Je vult met jouw werkgever het formulier Verklaring 
Betaling Cursusgeld (VBC) in. Jij en je werkgever ondertekenen dit formulier. Daarmee heb je met je 
werkgever afgesproken dat hij de kosten betaalt. Je levert het ingevulde en ondertekende formulier in 
bij jouw school. Jij blijft verantwoordelijk voor de betaling. Dat betekent dat als jouw werkgever 
uiteindelijk niet betaalt, om welke reden dan ook, ROC Mondriaan verwacht dat je de rekening alsnog 
zelf betaalt. 

 

ROC Mondriaan start met het verzenden van  de facturen voor cursusgeld in de maand oktober. Indien 
er eind september geen ondertekende VBC binnengekomen is, stuurt Mondriaan de factuur naar  jou. Je 
bepaalt echter zelf wanneer en hoe je betaalt, zo kun je in één keer betalen, maar in termijnen kan 
vaak ook. De e-mail kan ook altijd worden doorgestuurd aan je ouders, wanneer zij voor je zullen 
betalen. Je logt via je Mondriaanmail in op jouw Wis Collect account. Je krijgt dan direct toegang tot 
een gepersonaliseerd overzicht van leermiddelen, cursusgeld en excursies. Je kan kiezen of je via iDEAL 
of via een overboeking wil betalen. Als jij voor een betaling met iDEAL kiest, kan je gespreid betalen bij 
bedragen boven de € 50,- (in 5 termijnen). ROC Mondriaan hanteert een betalingstermijn van 30 dagen 
na factuurdatum.            

 
 

4. Incassomaatregelen 
 

Als er niet of niet volledig aan de betalingsverplichting is voldaan, onderneemt Mondriaan maatregelen. 
Wij adviseren je dringend om op tijd te betalen, omdat niet betalen tot extra kosten leidt. Als je de kosten 
niet kunt betalen kun je een betalingsregeling met Mondriaan afspreken (zie hoofdstuk 6, onderaan).  
Een niet betaalde factuur kan uiteindelijk door ROC Mondriaan aan de deurwaarder aangeboden 
worden ter incasso. Dus betaal op tijd en als dat echt niet lukt, neem pro actief contact op met de 
debiteurenadministratie via debiteuren.fc@rocmondriaan.nl 
 

 

5. Diploma-uitreiking en betalingsachterstanden 
 

In het studentenstatuut en de examenregeling is bepaald dat je geen diploma ontvangt bij 
betalingsachterstanden. De administratie van de school toetst dit vóór de diploma-uitreiking. 
Om betalen voor de diploma-uitreiking mogelijk te maken, kun je je openstaande saldo ter 
plekke betalen met je pinpas.

 

mailto:debiteuren.fc@rocmondriaan.nl


 

 
 

6. Weerstandsfonds en betalingsregelingen 
 

Als je buiten jouw schuld grote financiële problemen hebt, kun je een beroep doen op het 
Weerstandsfonds. Dit geldt voor ouders van studenten onder de 18 jaar. Voor meer informatie zie: 
www.rocmondriaan.nl/reglementen-voor-deelnemers. Het fonds kan geen tegemoetkoming voor 
cursus- of lesgeld geven. 

 

Als jij (of jouw ouder/verzorger/wettelijke vertegenwoordiger) een laag inkomen hebt, kun je bij de 
gemeente waar je woont een bijdrage in de schoolkosten aanvragen. De gemeente Den Haag biedt haar 
inwoners een Ooievaarspas aan, die in een aantal winkels korting op schoolartikelen geeft.  
Zie: www.ooievaarspas.nl. Daarnaast kun je (of jouw ouder/verzorger/wettelijke vertegenwoordiger) 
misschien in aanmerking komen voor kwijtschelding van gemeentelijke belastingen. 

 

Sinds 2016 kan je met deze Ooievaarspas  een bijdrage krijgen in je schoolkosten. Het gaat dan om kosten 
die je maakt voor de opleiding die je bij ROC  Mondriaan volgt, kosten voor leermiddelen en excursies. Hier 
krijg je ieder jaar een factuur voor van Mondriaan. Via de Ooievaarspas kun je een tegemoetkoming in deze 
kosten krijgen van maximaal € 125,- per schooljaar. 

 

Hoe werkt de korting? Op zes verschillende schoollocaties vind je een scanapparaat. Haal je Ooievaarspas 
door de scanner. De gemeente Den Haag beoordeelt of de gescande pas recht op € 125,- geeft. Als dat zo is, 
geeft de gemeente Den Haag je naam aan Mondriaan door. Mondriaan brengt dan op jouw schoolkosten 
maximaal € 125,-  in mindering.  

 
De locaties waar een scanner staat zijn : Leeghwaterplein, Brasserskade, Aspasialaan, Tinwerf, 
Koningin Marialaan en  Zuidlarenstraat. De scanners zijn bij de recepties geplaatst.  

 

Indien jij of jouw ouder/verzorger de factuur niet direct kan betalen, is er een betalingsregeling mogelijk. De 
betalingsregeling dient voor het einde van het schooljaar beëindigd te zijn. Je kunt hiervoor contact 
opnemen met de Dienst Financiën en Control (debiteuren.fc@rocmondriaan.nl of via 088 666 4652). 
Je kunt ook contact opnemen met Mondriaan schoolmaatschappelijk werk (smw@rocmondriaan.nl) . 

 
 

7. Bezwaar 
Als je het niet eens bent met de factuur kun je bezwaar maken. Doe dit uiterlijk binnen 21 dagen na ontvangst 
bij de administratie van jouw school. Vermeld bij je bezwaar het debiteuren- en factuurnummer. De school 
neemt een besluit over jouw bezwaar. 

 

 

8. Studiebeëindiging 
Als je na je aanmelding wordt geplaatst, schrijf je je in voor de totale duur van de opleiding. Als je voortijdig 
stopt met de opleiding, meld je dan schriftelijk af bij de administratie van je school. Voor definitieve uitschrijving 
is toestemming van de school nodig. Alleen in uitzonderlijke gevallen worden een deel van het les- of cursus- 
geld en de kosten voor leermiddelen terugbetaald. Deze gevallen worden hieronder genoemd. 

 

8.1 Terugbetaling van wettelijk lesgeld (BOL) 
 

In alle gevallen geldt dat je een kopie van het bewijs van uitschrijving moet meesturen waaruit blijkt 
wanneer de inschrijving is beëindigd. Bij overlijden moet een afschrift van de overlijdensakte of uittreksel 
uit het overlijdensregister worden overgelegd. Vanaf 1 mei 2021 is er geen terugbetaling over het 
schooljaar 2020 – 2021 meer mogelijk. Je betaalt lesgeld voor het hele schooljaar. Ook als je stopt. 
Alleen in sommige situaties kan je lesgeld terugkrijgen. Dit moet je zelf aanvragen. Het gaat niet 
automatisch. 

 

https://www.rocmondriaan.nl/reglementen-voor-deelnemers
http://www.ooievaarspas.nl/
mailto:(debiteuren.fc@rocmondriaan.nl
mailto:smw@rocmondriaan.nl


 
 

Als je aan alle 3 voorwaarden voldoet, kan je lesgeld terugkrijgen: 
 

▪ Je bent voor 1 mei uitgeschreven 
▪ Je vraagt het lesgeld terug voor 31 juli 
▪ Eén van de volgende situaties geldt: 

- Je hebt het diploma behaald. 
- Je stapt tijdens het schooljaar over naar bbl, deeltijd-mbo of deeltijd-vavo. 
- Jij of jouw ouders scheiden en daardoor kan je geen lessen volgen. 
- Je bent zwanger. 
- Jij, jouw partner of een familielid wordt ernstig ziek of komt te overlijden. 

 
 
Hoe kan je lesgeld terugvragen?  
Bezoek de website van DUO via www.duo.nl en download de formulieren “Verzoek terugbetaling 
lesgeld 2020-2021” en “Medische informatie bij verzoek terugbetaling lesgeld”. Vul deze in, doe de 
bewijsstukken erbij (bij ziekte ook het formulier Medische informatie) en stuur het formulier met 
bewijsstukken uiterlijk 31 juli op. Je krijgt het lesgeld binnen 8 weken terug. De termijnen worden tot 
die tijd nog wel afgeschreven. 
 
Hoeveel je terugkrijgt, hangt af van uw uitschrijfdatum bij de school. In de tabel staat hoeveel je 
terugkrijgt als je het lesgeld al volledig hebt betaald. 
 
Uitgeschreven in Teruggave 2020-2021 
Augustus   € 1.202,- 
September   € 1.202,- 
Oktober   € 901,50 
November   € 801,33 
December   € 701,17 
Januari   € 601,- 
Februari   € 500,83 
Maart   € 400,67 
April   € 300,50 
Mei   € 0,00 
Juni   € 0,00 
Juli    € 0,00 
 

 
Tussentijdse inschrijving 
Bij inschrijving na 31 oktober geldt het volgende: Voor een student die in de loop van het schooljaar wordt 
ingeschreven, wordt het lesgeld verminderd met een twaalfde deel voor iedere verstreken maand in dat 
schooljaar. 
Verandering van leerweg (BOL naar BBL) 
Stap je als student zijnde over van een bol-opleiding naar een bbl-opleiding dan dien je dit zelf bij DUO 
aan te geven. Via DUO vindt er een verrekening plaats van het lesgeld. Van ROC Mondriaan krijg je een 
rekening van het cursusgeld van de periode dat je ingeschreven staat als bbl-er. 

 

8.2 Terugbetaling van wettelijk cursusgeld (BBL) 

Afhankelijk van de situatie hoef je minder cursusgeld te betalen. Volg je twee opleidingen aan dezelfde 
instelling? En betaal je al lesgeld voor een voltijds beroepsopleidende leerweg (BOL) of een voltijds opleiding 
aan het vavo? Dan hoef je voor de 2e opleiding geen cursusgeld te betalen. Ben je op 1 augustus van het 
betreffende studiejaar jonger dan 18 en volg je een opleiding aan een vavo? Dan hoef je gedurende het hele 
studiejaar geen cursusgeld te betalen. De  hoogte van het bedrag dat wordt terugbetaald is mede afhankelijk 
van de datum waarop je bent uitgeschreven. In de volgende vier gevallen krijg je een deel terug: 
 

▪ Je schrijft je uit vóór de 1e dag waarop de lessen beginnen. 
▪ Je schrijft je in bij een dagschool in dezelfde periode waarvoor je het cursusgeld betaalt.  

 

https://www.duo.nl/particulier/lesgeld/lesgeld-terugkrijgen.jsp


▪ Je wordt ernstig ziek.  
▪ Je hebt te maken met bijzondere familieomstandigheden. Bijvoorbeeld als een familielid ziek 

wordt of overlijdt. 
 
Je ontvangt 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. 

 
 

Uitgeschreven per Teruggave Niveau 1 & 2 Teruggave Niveau 3 & 4 

Augustus € 250,00 € 606,00 

September € 250,00 € 606,00 

Oktober € 166,67 € 424,20 

November € 145,83 € 353,50 

December € 125,00 € 303,00 

Januari € 104,17 € 252,50 

Februari € 83,33 € 202,00 

Maart € 62,50 € 151,50 

April € 41,67 € 101,00 

Mei € 20,83 € 50,50 

Juni € 0,00 € 0,00 

Juli € 0,00 € 0,00 
 

 
Tussentijdse inschrijving 
Bij inschrijving na 1 oktober geldt het volgende: Voor een cursist die in de loop van het cursusjaar wordt 
ingeschreven, wordt het cursusgeld verminderd met een twaalfde deel voor iedere verstreken maand in 
dat cursusjaar waarbij er gerekend wordt vanaf 2 oktober.  
 

Ingeschreven per Te betalen Niveau 1 & 2 Te betalen Niveau 3 & 4 

Augustus € 250,00 € 606,00 

September € 250,00 € 606,00 

Oktober € 208,33 € 606,00 

November € 187,50 € 505,00 

December € 166,67 € 454,50 

Januari € 145,83 € 404,00 

Februari € 125,00 € 353,50 

Maart € 104,17 € 252,50 

April € 83,33 € 202,00 

Mei € 62,50 € 151,50 

Juni € 41,67 € 101,00 

Juli € 20,83 € 50,50 
 

 
 

Diploma behaald voor het einde van de cursus? 
Haal je voor het einde van het cursusjaar het diploma? Je kunt dan voor iedere maand die overblijft 
1/10 van het cursusgeld terugkrijgen. 
 

Uitgeschreven per Teruggave Niveau 1 & 2 Teruggave Niveau 3 & 4 

Augustus € 250,00 € 606,00 

September € 250,00 € 606,00 

Oktober € 200,00 € 484,80 

 



November € 175,00 € 424,20 

December € 150,00 € 363,60 

Januari € 125,00 € 303,00 

Februari € 100,00 € 242,40 

Maart € 75,00 € 181,80 

April € 50,00 € 121,20 

Mei € 25,00 € 60,60 

Juni € 0,00 € 0,00 

Juli € 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. 

 

Gediplomeerd in Teruggave Niveau 1 & 2 Teruggave Niveau 3 & 4 

Augustus € 250,00 € 606,00 

September € 250,00 € 606,00 

Oktober € 200,00 € 484,80 

November € 175,00 € 424,20 

December € 150,00 € 363,60 

Januari € 125,00 € 303,00 

Februari € 100,00 € 242,40 

Maart € 75,00 € 181,80 

April € 50,00 € 121,20 

Mei € 25,00 € 60,60 

Juni € 0,00 € 0,00 

Juli € 0,00 € 0,00 

 

8.3 Terugbetaling leermiddelen 

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

 



 
 
 
 

9. 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 studiefinanciering en een 

OV-chipkaart, vraag dit aan via duo.nl. Let op! Je moet dit al drie maanden voor je 18 wordt aanvragen. 
- 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 één van 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. 

 
 

10. Belangrijke websites 

www.duo.nl 

www.rocmondriaan.nl/reglementen-voor-deelnemers 

www.belastingdienst.nl 

www.startstuderen.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 tot studiefinanciering): 
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  

http://www.digid.nl/
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