Schoolkosten mbo
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 van het lesgeld en met 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 maken
we al voor 1 april op de Curio website curio.nl bekend welke verplichte spullen je nodig hebt. Ook
geven we aan welke vrijwillige kosten er zijn. Als jij dan start met je studie, in het nieuwe schooljaar,
weet je waar je aan toe bent. Lees ook de informatie hieronder nog even door. Dan weet je welke
kosten verplicht zijn en welke niet.
De schoolkosten in vier categorieën:
1.

Les- of cursusgeld

Alle studenten die gaan studeren in het mbo zijn vanaf hun 18e jaar verplicht om les- of cursusgeld te
betalen. Dit bedrag staat in de wet. Je vindt het natuurlijk ook bij de opleidingsinformatie op de website
van Curio. Als je je hebt ingeschreven voor een opleiding en het les- of cursusgeld is betaald, dan heb
je recht op het volgen van het onderwijs en het deelnemen aan het examen.
2.

Basisuitrusting school

Betaald door: Curio
Curio betaalt de basisuitrusting van de school. De basisuitrusting van school is alles wat er nodig is op
school om jou, de student, onderwijs te laten volgen. 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

Betaald door: de student
Onderwijsbenodigdheden zijn alle spullen die je als student nodig hebt. Deze spullen zijn verplicht om
de opleiding goed te kunnen volgen. Leerboeken en digitale leermiddelen bijvoorbeeld. Sommige van
deze spullen kun je kopen via de mbo-webshop. We proberen de kosten zo laag mogelijk te houden.
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. Voor de start van de opleiding publiceert
Curio per opleiding een materialenlijst: schoolkosten mbo per opleiding | Curio.

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
TIP! Kun je de verplichte leermiddelen niet betalen?
Ouders van minderjarige BOL studenten die de leermiddelen niet kunnen betalen, kunnen
ondersteuning krijgen. Hierover is meer informatie te vinden op de website: Aanvraag
tegemoetkoming leermiddelen. Meerderjarige studenten kunnen studiefinanciering of een lening
aanvragen.
4.

Vrijwillige schoolkosten

Betaald door: de student (op vrijwillige basis)
De vrijwillige schoolkosten bestaan uit 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 geen recht meer 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 nauwkeurig overzicht van alle zaken die onder de vrijwillige
schoolkosten vallen. We doen er alles aan op deze 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
Kosten voor keuzedelen
Keuzedelen maken onderdeel uit van je opleiding. Curio draagt alle kosten voor het onderwijs en
examinering die nodig zijn voor het behalen van het diploma. Dus ook voor de keuzedelen.
Je opleiding mag alleen extra kosten in rekening brengen voor keuzedelen als er ook voldoende
keuzedelen zijn zonder extra kosten. Onderwijsbenodigdheden (zie 3) vallen niet onder extra kosten.
Kosten bij stage
Tijdens je opleiding loop je ook stage. Het leerbedrijf zorgt ervoor dat je op je werkplek alles hebt wat
je nodig hebt om de stage te volgen. Dit betaalt je leerbedrijf en noemen we de basisuitrusting
leerbedrijf. Als student ga je respectvol en zuinig met deze spullen om. In sommige gevallen kan je
leerbedrijf vragen of je zelf kunt zorgen voor een deel van de basisuitrusting. Je maakt dan duidelijke
afspraken met het leerbedrijf over wie hiervoor betaalt.
Meebeslissen over schoolkosten
Curio betrekt studenten via de studentenraad bij bepalen van de schoolkosten. De studenten in de
studentenraad gaan na of de school zich houdt aan de afspraken over de schoolkosten. Daarnaast
geeft de studentenraad aan of ze het eens of oneens zijn met de hoogte van de schoolkosten en de
vrijwillige bijdrage. De studentenraad mag altijd gevraagd of ongevraagd advies geven.
Vragen?
Heb je nog vragen over de schoolkosten? Dan kun je altijd contact opnemen met Curio via e-mail:
infopunt@curio.nl of Whatsapp: 0622089133.

