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Studeren aan het mbo brengt kosten met zich mee. De LiS vindt dat de 
kosten geen drempel mogen zijn om bij ons te (komen) studeren.

De LiS voorziet in de noodzakelijke benodigdheden (basisuitrusting). Je 
mag op basis van vrijwilligheid voor eigen rekening onderdelen van de 
basisuitrusting aanschaffen. Jij als student schaft de zaken voor 
persoonlijk gebruik aan (onderwijsbenodigdheden zoals die vermeld 
staan op de leermiddelenlijst). Omdat we de kosten voor jou zo laag 
mogelijk willen houden heeft de LiS voor een aantal benodigdheden een 
collectieve inkoop waar je gebruik van kunt maken. Deelname is niet 
verplicht, maar vaak wel voordelig(er).

Het schoolkostenbeleid van de LiS is opgesteld met als leidraad het 
document 'Schoolkosten in het mbo' zoals dat door JOB MBO, MBO Raad
en het Ministerie OCW is gepubliceerd in juli 2022 en het Juridisch kader 
onderwijsbenodigdheden mbo. 

De Studentenraad van de LiS heeft instemmingsrecht op het 
schoolkostenbeleid. 

De LiS informeert je tijdig over 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 jou als student 
zijn. Daarbij kan als indicatie gebruik gemaakt worden van de kosten van 
het voorgaande studiejaar.
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https://www.mboraad.nl/sites/default/files/publications/brochure_schoolkosten_in_het_mbo_definitief_juni2022.pdf
https://www.lis.nl/scholieren/kosten/


Het begrip schoolkosten omvat alle kosten
die je als student moet maken voor het volgen
van het onderwijs, dit zijn:

1 | Schoolkosten
algemeen

3
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).  Studenten jonger dan 18 
betalen geen wettelijke bijdrage.

2. De basisuitrusting, waarvoor de school kosten draagt
De basisuitrusting betreft de leermaterialen waarvoor de school vanuit de 
overheidsbekostiging verantwoordlijk 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. Je hebt als student de 
keuzevrijheid ten aanzien van de werving 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 die vrijwillig zijn en niet noodzakelijk voor het volgen van het 
onderwijs en het behalen van een diploma.
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https://duo.nl/particulier/lesgeld/


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 toegepaste, materialen zoals messing, staal, rvs, diverse 
kunststoffen, beslag, lagers en dergelijke. Wat is er mooier dan laten zien wat je hebt gemaakt!

Persoonlijke gereedschappen
Binnen de opleiding wordt er gewerkt met verschillende machines en bijbehorende 
gereedschappen. Als student van de LiS gebruik je ook persoonlijke gereedschappen, zoals 
schuifmaat, vijlen, beiteltjes en een frezen setje. De LiS adviseert je als aankomend student om 
de persoonlijke gereedschappen zelf aan te schaffen en faciliteert het om dit via de school te 
doen. De gereedschappen gebruik je gedurende je hele studietijd en veelal daarna nog. Het 
werkt prettig en je bent als student niet afhankelijk van anderen. Dit zorgt voor een optimale 
werksituatie en dat vinden wij erg belangrijk. 

2.2 | Onderwijsbenodigdheden (leermiddelen)
Tot de onderwijsbenodigdheden (leermiddelen die door jou moeten worden aangeschaft) 
behoren:
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Leerjaar 1: €560,-
Leerjaar 2: €550,-
Leerjaar 3: €150,-
Leerjaar 4: €50,-

Boeken en digitale lesmaterialen
De lijst met boeken en digitale lesmaterialen wordt gepubliceerd op de website van Indexbooks. 
De prijzen zijn in de meeste gevallen gunstig voor LiS studenten. Als je tweedehands 
leermiddelen aanschaft, let er dan op dat er diverse digitale omgevingen worden gebruikt. Deze 
staan vermeld in de lijst van Indexbooks en worden door de LiS centraal ingekocht. Daarom zin 
deze alleen via Indexbooks te koop. Richtprijzen waar je rekening mee dient te houden zijn:

Readers
De LiS maakt ook eigen lesmaterialen in de vorm van readers. Deze worden digitaal ter
beschikking gesteld.

Laptop en software
Voor het onderwijs op de LiS is het noodzakelijk dat je beschikt over een laptop en bijbehorende 
software.

Randapparatuur
Voor een aantal lessen wordt gebruik gemaakt van een rekenmachine. De LiS stelt de Casio FX- 
82MS verplicht. Richtprijs bedraagt €10,-. Wil je toch een grafische rekenmachine aanschaffen, 
dan is de TI-84 Plus CE-T toegestaan. Richtprijs bedraagt  €105,-. Beide rekenmachines kunnen 
tijdens toetsen en examens in examenmodus gebruikt worden. 
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https://www.lis.nl/assets/files/persoonlijke-gereedschappen-2022-2023-4-1.pdf
https://www.lis.nl/assets/files/persoonlijke-gereedschappen-2022-2023-4-1.pdf
https://www.indexbooks.nl/students.php
https://www.lis.nl/assets/files/laptop-en-bijbehorende-software-2022-2023-4.pdf
https://www.lis.nl/assets/files/laptop-en-bijbehorende-software-2022-2023-4.pdf


Persoonlijke beschermingsmiddelen
Veiligheid staat voorop bij de LiS. Door de grote diversiteit aan machines en werkruimtes is het 
noodzakelijk dat je beschikt over persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's). De PBM set 
bestaat uit veiligheidsschoenen, polo, otoplastieken (persoonlijk aangemeten 
gehoorbescherming) en veiligsheidsbril (indien nodig op sterkte). Je bent verplicht de PBM set 
te dragen in de werkplaatsen. Zonder de juiste PBM’s heb je als student geen toegang tot de 
werkplaatsen. Er is geen sprake van uitzonderingen. 

De PBM’s dienen voor aanvang van het eerste studiejaar te worden aangeschaft. Het aanmeten 
van de PBM’s gebeurt door een team specialisten op de hiervoor bestemde aanmeetdag. Het 
merendeel van de beschermingsmiddelen heeft een gemiddelde levensduur van 2 jaar. De 
otoplastieken hebben een gemiddelde levensduur van 4 jaar. Voor de volledige PBM set dien je 
rekening te houden met een richtprijs van €259,-. 
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De school heeft een PBM-pakket 
geselecteerd voor jou als LiSser. 

 
Bekijk hier het voor jou 

geselecteerde PBM-pakket. 
Uiteraard is er ruimte voor eigen 

keuzes.

Schoolkostenbeleid LiS 2022
Vastgesteld door Management Team dd. 07-09-2022

Instemming door Studentenraad dd. 

https://www.lis.nl/assets/files/pbm-pakket-voor-jou-als-lisser-2022-2023-5.pdf


6

2.3 | Vrijwillige bijdrage
De LiS verzorgt met research instrumentmaker een unieke opleiding en onderhoudt daarvoor een inpsirerende cultuur. Dit vraagt een zeer intensief programma en 
begeleiding. Om het onderwijs uniek en inspirerend te kunnen houden vragen we een vrijwillige bijdrage voor de kosten van materialen (gebruik van exclusieve materialen 
in de werkplaats) en voor extra activiteiten en faciliteiten zoals excursies (bijvoorbeeld beursbezoeken), extra studentfaciliteiten (bijvoorbeeld tafelvoetbal) en festiviteiten 
(bijvoorbeeld de eind barbecue).

Daarnaast organiseert de LiS voor eerstejaarsstudenten een meerdaags introductieprogramma om tot een prettige start je nieuwe opleiding en school te komen en 
daarnaast je medestudenten alvast in een leuke setting te leren kennen. Het introductiepprogramma is een niet verplichte onderwijsactiviteit en in die zin betreft het hier 
een vrijwillige bijdrage. Deelname wordt van harte aanbevolen. 
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Gespreide betaling
Bruikleen
Alumni fonds

3.1 | Studentenfonds
Ben je student op de LiS of ga je binnenkort starten? Kun je wel wat steun gebruiken, bijvoorbeeld omdat je voor bijzondere omstandigheden studievertraging hebt 
opgelopen of omdat je actief lid bent van de Studentenraad of maatschappelijke organisatie? Of misschien hebben jij en/of je ouders/verzorgers moeite om de 
kosten voor de onderwijsbenodigdheden te betalen? In bovenstaande gevallen kun je een aanvraag doen voor ondersteuning vanuit het Studentenfonds.

3.2 | Tegemoetkoming vanuit de LiS
Andere mogelijkheden bij de LiS voor tegemoetkoming in de kosten voor onderwijsbenodigdheden zijn:

Voor informatie hierover kun je mailen naar Studentzaken (studentzakenlis@lis.nl).

3.3 | Studiefinanciering
Meerderjarige studenten hebben recht op studiefinanciering. Meer informatie over studiefinanciering en het aanvragen hiervan is te vinden op DUO.

3.4 | Studentenreisproduct
Mbo studenten hebben recht op een OV-chipkaart. Meer informatie over het studentenreisproduct en het aanvragen hiervan vind je hier. 
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https://www.duo.nl/particulier/
https://www.studentenreisproduct.nl/


4 | Ongebruikte
leermiddelen
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4.1 | Ongebruikte leermiddelen
Jaarlijks evalueert de LiS samen met jou en je medestudenten of er leermiddelen zijn die 
gedurende het studiejaar niet gebruikt zijn. Deze middelen worden in het volgende 
studiejaar niet meer op de leermiddelenlijst opgenomen. Aan de hand van de evaluatie 
wordt door het management bepaald of je als student in aanmerking komt voor een 
terugbetaling voor de ongebruikte leermiddelen. De terugkoopregeling vind je hier.
 

4.2 | Tweedehands leermiddelen
De leverancier van boeken en digitale leermiddelen (Indexbooks) biedt jou als student 
van de LiS de mogelijkheid jouw boeken als tweedehands door te verkopen. Deze 
worden dan als optie online op de boekenlijsten van de LiS opgenomen. 
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https://www.lis.nl/assets/files/terugkoopregeling-ongerbuikte-leer-middelen-2022-2023-4.pdf
https://www.indexbooks.nl/


95 | Studentenkorting
Sporten bij het Universitair Sportcentrum
Als student van de LiS heb je de mogelijkheid om met korting te sporten bij het 
Universitair Sportcentrum (USC). Dit sportcentrum bevindt zich naast de LiS. Met meer 
dan 55 verschillende sporten en de meest moderne faciliteiten biedt het USC diverse 
mogelijkheden om in beweging te komen. Voor verdere informatie over sporten bij het 
USC kun je terecht op hun website. 
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https://www.uscleiden.nl/

