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Inleiding
Studeren aan het mbo brengt kosten met zich mee. De schoolkosten mogen voor de student geen
drempel vormen om de opleiding van zijn/haar keuze te volgen.
Bij de bepaling van de schoolkosten is het uitgangspunt dat de student, na betaling van het wettelijk
lesgeld, onderwijs kan volgen en de examens kan afleggen om het diploma te behalen.
De school voorziet in de hiervoor noodzakelijke benodigdheden (basisuitrusting). De student mag op
basis van vrijwilligheid voor eigen rekening onderdelen van de basisuitrusting aanschaffen. Hiernaast
wordt verwacht dat de student zaken voor persoonlijk gebruik aanschaft die nodig zijn bij het volgen van
het onderwijs (onderwijsbenodigdheden).
Het schoolkostenbeleid van de Leidse instrumentmakers School (LiS) is opgesteld met als leidraad het
Servicedocument schoolkosten zoals dat door JOB MBO, MBO Raad en het Ministerie OCW is
gepubliceerd in juli 2018 en het Juridisch kader onderwijsbenodigdheden mbo, versie 1.1.
De Studentenraad van de LiS heeft instemmingsrecht op het schoolkostenbeleid.
https://www.jobmbo.nl/wp-content/uploads/2019/04/201807_Servicedocument-Schoolkosten.pdf
https://www.kennisnet.nl/fileadmin/kennisnet/publicatie/Juridisch-kader-onderwijsbenodigdheden-mbo.pdf

De LiS informeert de student tijdig over de schoolkosten via de website. Met de invoering van de
verplichte inschrijfdatum van 1 april betekent dit dat al vroeg bekend moet zijn wat de te verwachten
kosten voor de student zijn. Daarbij kan als indicatie gebruik gemaakt worden van de kosten van het
voorgaande studiejaar.
De LiS streeft ernaar de kosten voor de student zo laag mogelijk te houden. De student is vrij in de keuze
van een leverancier. In een aantal gevallen heeft de LiS een collectieve inkoop. Deelname hieraan is niet
verplicht, maar vaak wel voordelig(er).
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Hoofdstuk 1 – Schoolkosten algemeen
Het begrip schoolkosten omvat alle kosten die studenten moeten maken voor het volgen van het
onderwijs. Dit zijn de volgende 4 categorieën:
1. De wettelijk vastgestelde verplichte bijdrage (lesgeld)
De wettelijke bijdrage is verplicht voor de student die op 1 augustus 18 jaar of ouder is en wordt
geïnd door de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). De kosten voor studiejaar 2020-2021
bedragen € 1.202,=. Studenten jonger dan 18 betalen geen wettelijke bijdrage.
https://duo.nl/particulier/lesgeld/

2. De basisuitrusting school, waarvoor de school de kosten draagt
De basisuitrusting betreft de leermaterialen waarvoor de school vanuit de overheidsbekostiging
verantwoordelijk voor is: de school voorziet in wat de student nodig heeft om de opleiding te
volgen en examen te doen.
3. De onderwijsbenodigdheden, waarvoor de student de kosten draagt
De school mag voorschrijven dat de student beschikt over onderwijsbenodigdheden die óf nodig
zijn om lessen voor te bereiden (o.a. boeken, rekenmachine) óf afhankelijk zijn van persoonlijke
kenmerken van de student (o.a. werkkleding, schoenen). Deze middelen worden opgenomen op
de leermiddelenlijst. De student heeft keuzevrijheid ten aanzien van de verwerving van de
middelen. Oftewel: de school bepaalt waarover de student moet beschikken, de student beslist
zelf hoe hij dat doet.
4. De vrijwillige bijdrage
De school mag een vrijwillige bijdrage van de student vragen voor extra aangeboden activiteiten
of faciliteiten/service die vrijwillig zijn en niet noodzakelijk voor het volgen van het onderwijs en
het behalen van een diploma.
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Hoofdstuk 2 – Schoolkosten LiS
De diverse schoolkosten LiS zijn opgenomen in het document ‘Schoolkosten LiS (leermiddelenlijst)’, deze
wordt jaarlijks geüpdatet en gepubliceerd op de website.

2.1 – Basisuitrusting
Tot de basisuitrusting bij de LiS behoren naast de standaard zaken als gebouw, inventaris en algemene
voorzieningen de volgende zaken:
Materialen
In ons onderwijs is het belangrijk om een bedrijfssituatie te simuleren en wordt er gewerkt met
moderne, in het bedrijfsleven gebruikte, materialen. Te denken valt aan messing, staal, rvs, diverse
kunststoffen, beslag, lagers etc. De LiS vraagt studenten jaarlijks om (op basis van vrijwilligheid) bij te
dragen in de kosten, zodat in het onderwijs met kwalitatief hoogwaardige materialen gewerkt kan
(blijven) worden.
Persoonlijke gereedschappen
Binnen de opleiding wordt er gewerkt met verschillende machines en bijhorende gereedschappen. Deze
middelen zijn onderdeel van de basisuitrusting van de school. Studenten van de LiS gebruiken hiernaast
ook persoonlijke gereedschappen, zoals schuifmaat, vijlen, beiteltjes en een frezen setje. De LiS
adviseert aankomende studenten dringend om de persoonlijke gereedschappen zelf aan te schaffen en
faciliteert het om dat via de school te doen.

2.2 – Onderwijsbenodigdheden
Tot de onderwijsbenodigdheden behoren:
Boeken en digitale lesmaterialen
De lijst met boeken en digitale lesmaterialen wordt gepubliceerd op de website van Indexbooks en de
artikelen zijn direct te bestellen in hun webshop. De prijzen zijn in de meeste gevallen gunstig voor LiS
studenten, maar het staat de student vrij om bij een andere leverancier te bestellen.
Readers
De LiS maakt ook eigen lesmaterialen in de vorm van readers. Deze worden digitaal ter beschikking
gesteld aan studenten. Op de LiS is er een printer beschikbaar waar studenten tegen betaling kunnen
printen, scannen en kopiëren. Voor sommige lessen is het verplicht om te beschikken over papieren
readers of formulieren.
Persoonlijke beschermingsmiddelen
Veiligheid staat voorop bij de LiS. Door de grote diversiteit aan machines en werkruimtes is het
noodzakelijk dat studenten beschikken over persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s). Deze moeten
aan het begin van het eerste studiejaar worden aangeschaft. Zonder de juiste PBM’s hebben studenten
geen toegang tot de werkplaatsen. De PBM set bestaat uit veiligheidsschoenen, polo, otoplastieken
(persoonlijk aangemeten gehoorbescherming) en veiligheidsbril (eventueel op sterkte).
Laptop en software
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Voor het onderwijs op de LiS is het noodzakelijk dat de student beschikt over een laptop en bijhorende
software. De specificaties zijn opgenomen in het document ‘Laptop en software’ wat op de website
wordt gepubliceerd.
Randapparatuur
Voor een aantal lessen wordt gebruik gemaakt van een rekenmachine.

2.3 - Vrijwillige bijdrage
De LiS vraagt per studiejaar een vrijwillige bijdrage voor de kosten van materialen (zie 2.1 materialen)
en voor extra activiteiten en faciliteiten. Dit betreft excursies, groepsvervoer, extra studentfaciliteiten
(zoals een tafelvoetbalspel), het gezamenlijke kerstontbijt en de eindbarbecue. Een eventueel resterend
bedrag wordt gestort in het LiS schoolfonds en gebruikt ter ondersteuning van financieel minder
daadkrachtige studenten.
Daarnaast organiseert de LiS voor eerstejaars en zittenblijvers leerjaar 1 een meerdaags
introductieprogramma. Het introductieprogramma is een niet verplichte onderwijsactiviteit en in die zin
betreft het hier een vrijwillige bijdrage. Maar deelname wordt van harte aanbevolen en verplicht wel tot
betaling van de (verblijfs-)kosten.
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Hoofdstuk 3 – Tegemoetkoming schoolkosten
3.1 – Regeling minimagezinnen
Om minderjarige studenten die om financiële redenen af moeten zien van het volgen van een mbo
opleiding heeft het ministerie OCW een “Tijdelijke regeling voorziening leermiddelen voor deelnemers
uit minimagezinnen” ingesteld. De student heeft de mogelijkheid om via de LiS een beroep op deze
regeling te doen.

3.2 – Tegemoetkoming vanuit de LiS
Daarnaast zijn er bij de LiS nog andere mogelijkheden voor tegemoetkoming:
- gespreide betaling
- bruikleen
- LiS schoolfonds
- Alumni fonds.
Meer informatie is verkrijgbaar bij mw. Van Gijzen, manager Bedrijfsbureau.

3.3 - Studiefinanciering
Voor meerderjarige studenten geldt dat zij recht hebben op studiefinanciering, meer informatie over het
recht op studiefinanciering en het aanvragen hiervan is te vinden op www.duo.nl.

3.4 - Studentenreisproduct
Mbo studenten hebben recht op een OV kaart. Meer informatie over het studentenreisproduct en het
aanvragen hiervan is te vinden op www.studentenreisproduct.nl.

Hoofdstuk 4 – Tot slot
4.1 - Niet gebruikte onderwijsbenodigdheden
Jaarlijks evalueert de LiS samen met de studenten of er benodigdheden voorkomen op de
leermiddelenlijst die gedurende het studiejaar niet gebruikt zijn. Deze worden in het navolgende
studiejaar niet meer op de leermiddelenlijst opgenomen.

4.2 - Tweedehands onderwijsbenodigdheden
De leverancier van boeken en digitale leermiddelen (Indexbooks) biedt aan studenten van de LiS de
mogelijkheid om boeken tweedehands aan te bieden. Daarbij geldt als absolute voorwaarde dat de
boeken in goede conditie zijn (schoon, compleet en onbeschadigd) en dat de boeken geen
onderstrepingen, aantekeningen of markeerstift bevatten. De tweedehands boeken worden als optie
online op de boekenlijsten van de LiS opgenomen.
Daarnaast kan de student uiteraard ook bij organisaties als Bol.com boeken tweedehands aanbieden of
aanschaffen.
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