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deelnemers hebben zeggenschap

 instemmingsrecht deelnemersraden 

 sinds 1/1/2017

 op het beleid rondom schoolkosten

 betreft alle kosten van studenten voor het volgen van onderwijs

 gericht op beheersbare kosten c.q. ‘soberheid’

 creëer duidelijkheid in goed overleg

 bekend maken leermiddelenlijst en kosten

 behandeling van readers

 omgang met kleding met instellingslogo

 gezamenlijke inkoop

 …
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(meer) duidelijkheid over bekostiging

 “basisinventaris” is voor rekening instelling

 intake- en instaptoetsen, schoolpas / collegepas, administratieve zaken

 info/brieven voor studenten, studiehandleidingen, ouderavonden

 introductiedagen, werkweken, excursies (voor zover verplicht onderdeel programma)

 toetsen, examens, herkansingen, diploma-uitreiking

 software-licenties voor algemene programma’s

 inventaris mediatheek, open leercentrum

 apparatuur, machines, instrumenten en computers

 kosten voor bpv: informatiemiddelen en beoordelingsinstrumenten

 Verbruiksmaterialen (hout, leidingen, bloemen, voedsel, …)

 soms nog onduidelijkheid / discussie…

 gereedschappen
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kosten voor de student (1)

 verplichte bijdrage

 les- en collegegeld, te betalen aan instelling

 vrijwillige bijdrage

 mag een tegenprestatie tegenover staan

 voorbeeld: excursie/studiereis (mits…), kopieerkaart, meenemen verbruiksmaterialen

 onderwijsbenodigdheden

 instelling mag voorschrijven dat student beschikt over bepaalde leermiddelen

 expliciet vermelden op leermiddelenlijst, en lijst transparant/openbaar

 tijdig zicht op de te verwachten kosten (in elk geval bij aanmelden)

 student mag zelf beslissen over ‘hoe’  geen verplichte leverancier
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kosten voor de student (2)

 onderwijsbenodigdheden  draagt student verantwoordelijkheid voor

 leermiddelen, zowel folio als digitaal

 persoonlijke (sport-/werk-/veiligheids-) kleding, mits maat- en persoonsgebonden

 persoonlijke uitrusting, zoals etui, pennen, schrijfblokken, map en agenda.

 en een laptop of tablet?

 instelling mag voorschrijven dat student beschikt over een laptop of tablet

 functioneel omschrijven, minimale specificaties  géén specifiek type 

 persoonlijke gereedschappen

 instelling mag adviseren dat student zelf persoonlijke gereedschappen aanschaft
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informatiebeveiliging en privacy

 verantwoordelijkheid instelling

 regelen informatiebeveiliging en privacy van studenten en medewerkers

  sluiten bewerkersovereenkomsten met alle leveranciers van digitaal leermateriaal 

 óók al worden leermiddelen door de studenten zelf besteld en betaald
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samenvatting  aandachtspunten

 dialoog met de deelnemersraden

 omgang met kleding, schoeisel en gereedschap

 keuzevrijheid bij bestellen onderwijsbenodigdheden

 let op bij centraal aanschaffen van licenties, BPV-materiaal, …

 duidelijkheid over te verwachte kosten per opleiding

 ~ tijdig publiceren leermiddelenlijsten

 informatiebeveiliging en privacy

 sluiten bewerkersovereenkomsten voor voorgeschreven digitaal leermateriaal 
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