
Schoolkosten



• Voorzitter van Jongeren Organisatie 
Beroepsonderwijs; 

• Student middenkader functionaris bouwkunde | 
Drenthe College, Emmen;

• Stagiair facilitaire dienst, huisvesting | Drenthe 
College, Emmen.

Timon van Engen



• JongerenOrganisatie Beroepsonderwijs.
• Belangenbehartiger van alle mbo studenten in 

Nederland;
• Studenten en studentenraden;
• Klacht- en info lijn; 
• JOB monitor.

JOB?



• Jarenlang traject schoolkostenbeleid;
• Servicedocument schoolkosten;
• Monitoren via studentenraden.

Inleiding schoolkosten



• Zonder boek de les in;
• Studentenpas/ kluispas vergeten;
• Wat doet de inspectie hier mee?

Weigering van onderwijs



“Mijn boeken waren nog niet binnen. Van mijn leraar 
mocht ik dus de les niet in. Had ik mijn boeken maar 

eerder moeten kopen”



“Later hebben wij die boeken nooit gebruikt…”



• Zonder boek de les in;
• Studentenpas/ kluispas vergeten;
• Wat doet de inspectie hier mee?

Weigering van onderwijs



“Als wij onze studentenpas vergeten, moeten wij €3,-
betalen om naar binnen te mogen.”



• Zonder boek de les in;
• Studentenpas/ kluispas vergeten;
• Wat doet de inspectie hier mee?

Weigering van onderwijs



• Boeken;
• Online licenties;
• Laptop; 
• Kleding;
• Gereedschappen.
• Hoe ziet de inspectie dit bij scholen? 

Studiemiddelen 



• Studentenraden krijgen geen 
instemmingsrecht; 

• Vaak is schoolkostenbeleid niet duidelijk voor 
de SR of studenten in het algemeen;

• Wat vindt de inspectie hiervan en wat gaat zij 
hier aan doen?

Ons perspectief



“Wij hebben wel ingestemd met het stuk, maar waar 
wij nou als studenten tegen aan liepen is niet gevraagd.”



• Studentenraden krijgen geen 
instemmingsrecht; 

• Vaak is schoolkostenbeleid niet duidelijk voor 
de SR of studenten in het algemeen;

• Wat vindt de inspectie hiervan en wat gaat zij 
hier aan doen?

Ons perspectief



ROC Rijn ijsel college

• Best practice;
• Schoolkosten commissie;
• Laptop verplicht?
• CIOS trainingspak;

• Nee zeker niet.
• €65,- via school.



Eigen sportkleding kopen?
“Hierdoor creëer je wel een groot verschil tussen arm 
en rijk, studenten met een duur sportpak en studenten 

met budget sportkleding.”













• Mbo-studentenfonds Het geld wordt verdeeld onder alle mbo-instellingen. Zij zijn 
vrij om de precieze invulling van het fonds te bepalen, omdat zij de problematiek 
het beste kunnen inschatten. Behalve de ondersteuning van studenten die 
vertraging oplopen, regelt het fonds ondersteuning van de schoolkosten voor 
minderjarige, voltijds studenten uit minima gezinnen. Zij kunnen nu gebruik maken 
van een tijdelijke regeling, maar met het fonds is een structurele oplossing 
gevonden. Vanuit het fonds krijgen zij onderwijsbenodigdheden vergoed. Dat zijn 
spullen die studenten zelf moeten kopen, zoals laptops, boeken en werkkleding.

Mbo studentenfonds


