
 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Schoolkosten mbo  
 

 Wat betaal je voor je opleiding? 
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Schoolkosten mbo - samenvatting 
 

 

Curio vindt het belangrijk dat iedere student onderwijs kan volgen. Zonder zorgen over geld. De spullen die 

je nodig hebt en de kosten voor een opleiding vind je op de website van Curio. Curio zorgt dat kosten zo 

laag mogelijk zijn. De studentenraad praat daar over mee. In deze samenvatting zijn alleen de (mogelijke) 

kosten opgenomen die voor jouw rekening komen. In de toelichting leggen we uit welke soort 

schoolkosten er allemaal zijn.   

 

 

Verplicht te betalen: les- of cursusgeld voor een mbo-opleiding 
 

Als je een mbo-opleiding volgt, kost dat geld: vanaf je 18e jaar ben je verplicht om les- of cursusgeld te 

betalen. De hoogte van het bedrag wordt jaarlijks wettelijk vastgesteld. Het bedrag staat bij de 

opleidingsinformatie op de website van Curio.  

 

Schrijf je je in voor een mbo-opleiding? Dan betaal je les- of cursusgeld. Pas dan heb je recht op het 

volgen van het onderwijs en het deelnemen aan het examen. 

 

 

Overige kosten voor een mbo-opleiding 
 

a. Onderwijsbenodigdheden 

 Dit zijn alle spullen voor persoonlijk gebruik die je nodig hebt om de opleiding te kunnen volgen. 

Leerboeken en digitale leermiddelen bijvoorbeeld.  

 Je kunt de spullen nieuw of tweedehands kopen. Of lenen. De kosten betaal je zelf.  

 Curio publiceert per opleiding een overzicht. Je kunt het vinden op de webpagina Onze mbo 

opleidingen | Curio. Selecteer jouw opleiding en klik op kopje ‘kosten’. 

 

 

b. Vrijwillige schoolkosten 

 Dit zijn kosten voor extra leermiddelen, materialen of activiteiten die níet noodzakelijk zijn voor het 

volgen van een opleiding en het behalen van een diploma. Een excursie bijvoorbeeld. 

 Je kiest zelf of je deze kosten betaalt, of niet. Betaal je de kosten niet? Dan heb je geen recht op 

deze extra leermiddelen, materialen of activiteiten.  

 Curio publiceert per opleiding een overzicht.   

 

 

Kun je de spullen en/of de vrijwillige schoolkosten niet betalen? 

Ouders van minderjarige BOL-studenten die de onderwijsbenodigdheden en/of vrijwillige 

schoolkosten niet kunnen betalen, kunnen hulp vragen bij het mbo-studentenfonds:  

https://www.curio.nl/mbo/curio-mbo-studentenfonds. 

Meerderjarige BOL-studenten kunnen studiefinanciering of een lening aanvragen. 

 

 

Meer weten over de schoolkosten?  

Dit is een korte samenvatting. Hierna lees je uitgebreide informatie over de schoolkosten.  

 

Vragen? 

Neem dan contact op met Curio via e-mail: infopunt@curio.nl of via Whatsapp: 0622089133. 

 

 

https://www.curio.nl/mbo/
https://www.curio.nl/mbo/
https://www.curio.nl/mbo/curio-mbo-studentenfonds
mailto:infopunt@curio.nl
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Uitgebreide toelichting op schoolkosten 

 
Curio houdt de kosten voor onderwijs zo laag mogelijk. Zodat iedere student onderwijs kan volgen. Zonder zorgen 
over geld. Maar onderwijs is niet gratis. Als student heb je schoolboeken nodig, gereedschappen of materialen voor 
de praktijklessen. En nog veel meer. De meeste onderwijskosten betaalt Curio zelf. We zorgen bijvoorbeeld dat het 
schoolgebouw helemaal op orde is. En dat er al veel spullen aanwezig zijn waarmee je kunt werken. We betalen dit  
met het geld dat we van de overheid krijgen. Daarnaast betaal je als student ook zelf voor bepaalde 
onderwijsmaterialen. Van de kosten die er zijn, is alleen het les- en cursusgeld verplicht. 
 
Voor je start weet je precies wat de kosten zijn 
 
Curio vindt het belangrijk dat jij weet wat de kosten voor jouw opleiding precies zijn. Daarom publiceren we op de 
Curio website curio.nl welke spullen je nodig hebt. Ook geven we aan welke vrijwillige kosten er zijn. Als jij begint 
met je studie, in het nieuwe schooljaar, dan weet je waar je aan toe bent. 
 
 

De schoolkosten in vier categorieën: 

 
1. Les- of cursusgeld: student betaalt. 

 
Alle studenten mbo zijn vanaf hun 18e jaar verplicht om les- of cursusgeld te betalen. Dit bedrag staat in de wet 
en wordt jaarlijks aangepast. Je vindt het natuurlijk ook bij de opleidingsinformatie op de website van Curio. Als je 
je hebt ingeschreven voor een opleiding dan moet je les- of cursusgeld betalen. Je hebt dan recht op het volgen 
van het onderwijs en het deelnemen aan het examen. 
 

 

 
2. Basisuitrusting school: Curio betaalt. 

 
Curio betaalt de basisuitrusting om op school de opleiding te kunnen volgen. De basisuitrusting is alles wat jij, de 
student, nodig hebt om op school onderwijs te volgen en examen te doen. Dit zijn bijvoorbeeld de kosten voor de 
docenten, het gebouw en de inrichting van het gebouw, maar ook kosten die we maken voor:   
 

 Intake en inschrijving en instaptoetsen (als deze verplicht zijn) 

 Introductiedagen of werkweken (als deze verplicht zijn) 

 Toetsen, examens en herkansingen 

 Opleidingsinformatie (website, intranet, studiegids, krant etc.) 

 Gereedschappen die tijdens de lessen worden gebruikt en die eigendom blijven van de school 

 Materialen die op school gebruikt worden en die noodzakelijk zijn voor praktijklessen (zoals ingrediënten 
voor kooklessen, make-up voor de schoonheidsspecialisten of bloemen voor bloemschiklessen) 

 Ouderavonden en diploma-uitreikingen 

 Toegangspassen voor school en voor onderwijsruimtes zoals OLC (Open Leercentrum) en mediatheek 

 Excursies (en andere activiteiten), die een verplicht onderdeel van het opleidingsprogramma zijn 

 Informatiemiddelen en beoordelingsinstrumenten voor de stage (bpv) 

 Elektronische Leeromgeving (ELO) 
 

 

 
3. Onderwijsbenodigdheden: student betaalt. 

 
Onderwijsbenodigdheden zijn alle spullen voor persoonlijk gebruik die je als student nodig hebt om de opleiding te 
kunnen volgen. Leerboeken, digitale leermiddelen en een laptop bijvoorbeeld.  

De meeste spullen kun je kopen via de mbo-webshop. Je bent niet verplicht om de spullen bij deze webshop te 
kopen. Je kunt zelf bepalen waar je ze koopt. Je kunt ze ook van iemand lenen of tweedehands kopen.  

We proberen deze kosten die je dus zelf moet betalen zo laag mogelijk te houden. Dit doen we bijvoorbeeld door 
te evalueren of we tevreden zijn over de spullen en of ze voldoende worden gebruikt. 
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Voor de start van de opleiding publiceert Curio een overzicht van de spullen die je nodig hebt voor het volgen van 
de opleiding. Je kunt het vinden op de webpagina Onze mbo opleidingen | Curio. Kijk bij jouw opleiding, onder het 
kopje 'kosten'. 

Zorg ervoor dat je bij de start van de studie alle benodigde spullen hebt. 

 
Onderwijsbenodigdheden zijn spullen zoals: 

 Schoolboeken 

 Softwarelicenties voor digitaal lesmateriaal en digitale boeken 

 Pennen 

 Woordenboeken 

 Rekenmachine 

 Sportkleding, werkkleding of werkschoenen 

 Een laptop als jouw opleiding vooral digitale leermiddelen gebruikt  

 Materialen (zoals ingrediënten, make-up of bloemen) om thuis te oefenen  

 Materialen als je wilt werken met ander materiaal dan het basismateriaal op school 

 Boeken of licenties voor de gekozen keuzedelen 
 

 

 
4. Vrijwillige schoolkosten: student betaalt, op vrijwillige basis.  

 
De vrijwillige schoolkosten zijn kosten voor extra leermiddelen, materialen of activiteiten die níet noodzakelijk zijn 
voor het volgen van een opleiding en het behalen van een diploma. 

Als student heb je een vrije keuze of je de vrijwillige schoolkosten betaalt of niet. Betaal je de kosten niet, dan heb 
je vanzelfsprekend ook geen recht op deze extra leermiddelen, materialen of activiteiten. Besluit je later dat je er 
toch gebruik van wil maken? Dan moet je er dus voor betalen.  

Voor de start van je opleiding publiceert Curio per opleiding een overzicht van alle zaken die onder de vrijwillige 
schoolkosten vallen. Je kunt het vinden op de webpagina Onze mbo opleidingen | Curio. Kijk bij jouw opleiding, 
onder het kopje 'kosten'. 

We doen er alles aan om de bijdrage zo laag mogelijk te houden.  

 
Het gaat hierbij bijvoorbeeld om de kosten van: 
• Extra service bij de intake bij het aanvragen van vrijstellingen 
• Materialen voor onderwijsactiviteiten die niet verplicht zijn voor het opleidingsprogramma 
• Excursies en buitenschoolse activiteiten buiten het opleidingsprogramma 
• Studentenfeesten 
• Extra materialen zoals schrijfmateriaal en mappen 
• Borg en huur voor opbergkasten 

 

 

 
TIP! Kun je de onderwijsbenodigdheden en/of de vrijwillige schoolkosten niet betalen? 
 
Ouders van minderjarige BOL studenten die de onderwijsbenodigdheden en/of vrijwillige schoolkosten niet kunnen 
betalen, kunnen ondersteuning krijgen. Er zijn verschillende mogelijkheden, zoals betalen in termijnen. Om voor een 
tegemoetkoming in aanmerking te komen, is er het mbo-studentenfonds. Hiervoor gelden voorwaarden. Meer 
informatie is te vinden op de website: https://www.curio.nl/mbo/curio-mbo-studentenfonds. 
 
Meerderjarige BOL-studenten kunnen studiefinanciering of een lening aanvragen. 

  

https://www.curio.nl/mbo/
https://www.curio.nl/mbo/
https://www.curio.nl/mbo/curio-mbo-studentenfonds
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Veelgestelde vragen over schoolkosten 

 
 

Ik moest een boek kopen, maar ik heb het bijna niet gebruikt in de les. Het is ook geen naslagwerk. Krijg ik 

mijn geld terug?  

Bespreek dit eerst met je studieloopbaanbegeleider en met de manager van je opleiding. Als je er samen niet 

uitkomt dan kun je een klacht indienen via www.curio.nl/klacht. De situatie wordt dan verder onderzocht en 

besproken met de directeur van de school. De directeur besluit of jij het geld van het aangeschafte boek terug 

krijgt. Let op! Lees eerst de voorwaarden waar je aan moet voldoen. Deze informatie is te vinden op de website: 

https://www.curio.nl/mbo/studie-info/schoolkosten/. Deze informatie staat ook op de laatste bladzijde van dit 

document over schoolkosten. 
 
 
Moet ik betalen voor deelname aan een keuzedeel? 
Keuzedelen zijn onderdeel van je opleiding.  Dus nee, je hoeft niet te betalen om een keuzedeel te volgen. Maar 
soms zijn er tóch kosten voor een keuzedeel. Bijvoorbeeld als je voor het keuzedeel naar het buitenland gaat. Je 
mag dan zelf kiezen om dit keuzedeel te volgen of niet. Er is altijd een gratis keuzedeel om te volgen. 
Let op: je moet wel zorgen dat je de juiste spullen hebt, zoals studieboeken, om jouw keuzedeel te kunnen volgen.  
 
 
Hoe zit het met kosten bij mijn stage? 
Het leerbedrijf zorgt ervoor dat je op je werkplek alles hebt wat je nodig hebt om de stage te volgen. Dit betaalt het 
leerbedrijf en noemen we de basisuitrusting leerbedrijf. Ga dus respectvol en zuinig met deze spullen om. Soms 
vraagt een leerbedrijf of je zelf kunt zorgen voor een deel van de basisuitrusting. Maak dan duidelijke afspraken 
met het leerbedrijf over wie hiervoor betaalt.  
 
 
Waar kan ik vinden wat mijn opleiding kost? 
De kosten van de opleiding staan op de website van Curio. De kosten van de opleiding wisselen soms, 
bijvoorbeeld doordat er nieuwe lesmaterialen nodig zijn. Vóór 1 juli zie je de kosten van het huidige schooljaar. 
Vanaf 1 juli staan de spullen voor het komende schooljaar op de site. Wil je een idee krijgen van de kosten van de 
opleiding, vóórdat je aanmeldt of inschrijft? Kijk op de site wat de studenten betalen die de opleiding nu al volgen.  
 
 
Mogen studenten meebeslissen over schoolkosten? 
Ja, Curio betrekt studenten via de studentenraad bij het bepalen van de schoolkosten. De studentenraad gaat na 
of Curio zich houdt aan de afspraken over het beperkt en beheersbaar houden van de middelen die van de 
studenten worden gevraagd. Ook geeft de studentenraad aan of ze het eens of oneens zijn met de hoogte en met 
de besteding van de vrijwillige schoolkosten. De studentenraad mag altijd gevraagd of ongevraagd over de 
schoolkosten met Curio spreken, een voorstel doen of haar standpunt kenbaar maken aan Curio. 
 
 
Waar kan ik mijn vraag stellen? 
Heb je vragen over de schoolkosten? Dan kun je contact opnemen met Curio via e-mail: infopunt@curio.nl of 
Whatsapp: 0622089133. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.curio.nl/klacht
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.curio.nl%2Fmbo%2Fstudie-info%2Fschoolkosten%2F&data=05%7C01%7Ca.santiago-berentsen%40curio.nl%7C674c9c2ea7194a63571a08da23a031cf%7Cb68c18a2c7fd4f208923747d3163fa8e%7C0%7C0%7C637861468207917958%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=BlgNEmys9VKR05JGEb2ZcdIEF7AyhKAq6WeVwOvKr4M%3D&reserved=0
mailto:infopunt@curio.nl
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Terugkoopregeling van ongebruikte onderwijsbenodigdheden (leermiddelen) 

 
Je mag er vanuit gaan dat de onderwijsbenodigdheden (boeken, licenties of andere materialen) die je zelf moet 
aanschaffen voor je opleiding ook daadwerkelijk worden gebruikt. Wanneer dit niet gebeurt, dan is dat vervelend en 
kun je mogelijk aanspraak maken op een terugbetaling van de kosten die je hebt gemaakt. Deze regeling bevat de 
voorwaarden waaraan moet zijn voldaan voordat je aanspraak kunt maken op terugbetaling. Lees deze dan ook 
eerst goed door.  
 
Om aanspraak te kunnen maken op een terugbetaling van kosten voor ongebruikte onderwijsbenodigdheden 
(leermiddelen) moet voldaan zijn aan de volgende voorwaarden: 

- Het moet gaan om ongebruikte onderwijsbenodigdheden die in of vanaf schooljaar 2020/2021 zijn 
aangeschaft. 

- De hele klas of lesgroep heeft de onderwijsbenodigdheden niet gebruikt tijdens het leerproces en het dient 
ook niet als naslagwerk. Individueel niet gebruikte onderwijsbenodigdheden vallen niet onder deze regeling. 

- Het betreffende leermiddel is ongebruikt en in nieuwstaat (geen gebruikerssporen), met uitzondering van 
tweedehands spullen die via officiële kanalen zijn gekocht. De beoordeling of het betreffende leermiddel in 
ongebruikte en dus in nieuwstaat verkeert, ligt uitsluitend bij Curio.  

- Het terug te betalen bedrag is gebaseerd op de toen geldende aanschafwaarde. Je moet hiervoor de factuur 
en het originele betaalwijs overhandigen. 

- Het betreffende leermiddel staat op de lijst van onderwijsbenodigdheden zoals dat is gepubliceerd op de 
website van Curio of is nodig voor jouw keuzedeel. 

 
Let op! Als er sprake is van de volgende situatie, dan geldt géén teruggave van ongebruikte 
onderwijsbenodigdheden: 

- Als een boek en licentie als pakket op de leermiddelenlijst staat, dan wordt het boek gezien als naslagwerk. 
Dit betekent dat wanneer de licentie wordt gebruikt en het boek niet, dat geen gebruik kan worden gemaakt 
van de regeling. Je hebt dan geen recht op een vergoeding. 

- Als je per ongeluk verkeerde artikelen hebt besteld en ze niet op tijd hebt teruggestuurd naar de uitgever of 
leverancier, dan kunnen de kosten niet worden vergoed. 

- Studenten die overstappen naar een andere opleiding, kunnen de kosten voor de reeds aangeschafte 
artikelen niet terugvragen. 

- Studenten die hun leermiddelen via het studentenfonds hebben gekregen (en dus zelf geen kosten hebben 
gemaakt) kunnen geen geld terugvragen/terugkrijgen. 

 
Verder geldt: 

- Het bedrag wordt pas terugbetaald nadat het artikel is ingeleverd, gecontroleerd en goedgekeurd is. 
- Terugbetaling kan alleen plaatsvinden als er geen vordering van Curio open staat. Dat betekent dat als je 

nog geld verschuldigd bent aan Curio je dit eerst moet betalen.   
 
Heb je iets te melden over ongebruikte onderwijsbenodigdheden? Bespreek dit dan eerst met je 
studieloopbaanbegeleider en met de manager van je opleiding. Kom je er samen niet uit, dan kun je een klacht 
indien via www.curio.nl/klacht. De situatie wordt dan verder onderzocht en besproken met de directeur van de 
school. De directeur neemt dan vervolgens een besluit. Ben je het hier niet mee eens, dan kun je een klacht indienen 
bij de klachtencommissie, eveneens via www.curio.nl/klacht.  
 
De studentenraad van Curio heeft ingestemd met deze regeling. 

 
 

http://www.curio.nl/klacht
http://www.curio.nl/klacht

