VAVO - Kosten en financiële afspraken studiejaar 2018-2019
Algemeen
Als leerling die deelneemt aan het VAVO van het Friesland College ben je mogelijk een
bijdrage in de studiekosten verschuldigd. De samenstelling en de omvang van de te
betalen studiekosten zijn afhankelijk van het aantal vakken dat wordt gevolgd en onder
welke financiering je als leerling wordt ingeschreven. Meer informatie hierover is te
vinden op de website van het VAVO www.vavofriesland.nl. Lees onderstaande informatie
zorgvuldig door en neem eventueel voor nadere uitleg contact op met mevrouw Alie
Bekkema, tel. (088) 060 2203, e-mail a.bekkema@fcroc.nl. De meeste antwoorden kun
je hier verkrijgen; zo nodig word je doorverwezen naar iemand anders als blijkt dat deze
persoon het beste jouw vraag kan beantwoorden.
Wanneer lesgeld en wanneer cursusgeld
Er wordt onderscheid gemaakt tussen lesgeld en cursusgeld. Dit heeft te maken met het
aantal uren dat hoort bij het onderwijsprogramma waarvoor je je hebt laten inschrijven.
Als je bij het VAVO een volledig pakket (7 vakken of meer) volgt, is er sprake van
volledig dagonderwijs en betaal je lesgeld. Wanneer je deelneemt aan de deeltijd-VAVO
dan betaal je cursusgeld.
Lesgeld
Wanneer je volledig dagonderwijs volgt en op 1 augustus in een schooljaar achttien jaar
of ouder bent, moet je lesgeld betalen. Voor het studiejaar 2018-2019 is dit lesgeld door
het Ministerie van Onderwijs Cultuur & Wetenschap (OC&W) vastgesteld op € 1.155. De
Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) is de organisatie die het lesgeld int. In de maand
oktober ontvang je van DUO een acceptgirokaart welke in één keer, maar ook in 6
termijnen betaald kan worden.
Nadere informatie over de mogelijkheden voor een tegemoetkoming in de studiekosten is
te vinden op de site van DUO www.duo.nl. Let op: als je vakken laat vallen gedurende
het studiejaar, dan volgt terugvordering van (een deel van) de tegemoetkoming.
Cursusgeld Vavo 2018-2019 (1 augustus t/m 31 juli)
De hoogte van het cursusgeld wordt mee bepaald door de financieringswijze waaronder
je als leerling bent ingeschreven.
A. Als VO-leerling ben je een leerling die per 1 augustus 16 jaar of ouder is, die
ononderbroken bij het Voortgezet Onderwijs (VO) is ingeschreven en voor het
volledige pakket of voor enkele vakken geplaatst wordt bij het VAVO. Het Friesland
College factureert aan de VO-school volgens de overeengekomen en in een
gezamenlijk convenant vastgelegde tarieven.
B. Als reguliere VAVO-leerling ben je een leerling die per 1 augustus 18 of ouder is,
die niet meer terug kan naar het reguliere Voortgezet Onderwijs. Je wordt als
reguliere VAVO-leerling ingeschreven.
In dit geval betaal je:
- Lesgeld (€ 1.155) aan DUO wanneer je ingeschreven bent voor minimaal 850
klokuren (minimaal 650 uur in het examenjaar).
- Cursusgeld (€ 122 per vak = 1 dagdeel per week) wanneer je ingeschreven bent
voor minder dan 850 (resp. 650) klokuren en vanaf het moment dat je 18 jaar
wordt. Het cursusgeld wordt dan naar rato berekend.
C. Als deelnemer aan de zgn. Septemberregeling betaal je eenmalig € 350.
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Boekenkosten
Als je als leerling staat ingeschreven bij een VO-school en bent uitgeplaatst bij het VAVO,
dan heb je recht op gratis boeken volgens de wet gratis schoolboeken. Niet alle boeken
vallen echter onder deze regeling. Uitgezonderd zijn bijvoorbeeld: atlassen,
woordenboeken, je agenda en rekenmachine, alsook de verzendkosten voor de boeken.
De overige leerlingen binnen het VAVO hebben geen recht op de verstrekking van gratis
schoolboeken en moeten de hieraan verbonden kosten dan ook zelf betalen.
De benodigde boeken en leermiddelen bestel je zelf via de website van Van Dijk
(www.vandijk.nl) waarna deze vervolgens naar jouw huisadres worden verzonden.
Afhankelijk van hoe je bent ingeschreven worden de kosten of bij het Friesland College,
of bij jezelf in rekening gebracht. De gehuurde boeken moeten aan het eind van het
schooljaar in goede staat weer worden ingeleverd. Over de wijze waarop dit plaatsvindt
word je nader geïnformeerd.
Materiaalkosten
Ben je als reguliere VAVO-leerling ingeschreven, dan krijg je bij een aantal vakken te
maken met aanvullende materiaalkosten. De vakken waarvoor materiaalkosten worden
geheven zijn:
Vak

Materialen

VMBO

HAVO

VWO

Biologie

diverse materialen

€ 10,00

€ 10,00

€ 10,00

Duits

diverse materialen

€

€

€

Economie

diverse materialen

€ 10,00

Engels

Abonnement WaspReporter;
tijdschrift en reader

Geschiedenis

diverse materialen

Maatschappijleer

diverse materialen

n.v.t

€

5,00

M&O

diverse materialen

n.v.t.

€

10,00

€ 10,00

Natuurkunde

diverse materialen

n.v.t

€

10,00

€ 10,00

Nederlands

diverse materialen

n.v.t

€

3,00

Scheikunde

diverse materialen

n.v.t

€

10,00

Nask 1

diverse materialen

€

10,00

n.v.t

n.v.t

Nask 2

diverse materialen

€

10,00

n.v.t

n.v.t

Tekenen

diverse materialen

€

20,00

Wiskunde A

diverse materialen

Wiskunde B

diverse materialen

Wiskunde (vmbo)
Rekenen

Examenkosten

7,50

n.v.t
€

7,50

7,50

€ 10,00

€ 10,00

€

€

2,00

25,00
n.v.t

25,00
n.v.t

€

€

5,00

3,00

€ 10,00

€

20,00

n.v.t.

€

10,00

n.v.t

n.v.t

€

10,00

n.v.t

€

10,00

€

50,00

€

n.v.t.
€

50,00

20,00

n.v.t.
€

50,00

Betalingsafspraken
Voor de betaling van het verschuldigde cursusgeld en/of materiaalkosten krijg je een
factuur toegezonden. Bedragen kleiner dan € 100 moeten in één keer worden betaald.
Voor hogere bedragen kan een betalingsregeling worden getroffen (gespreide betaling in
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2 tot maximaal 4 termijnen). Je bent zelf verantwoordelijk voor een tijdige betaling van
de afgesproken termijnen. Voor nadere informatie kan contact worden opgenomen met
mevrouw Alie Bekkema, tel. (088) 060 2203, e-mail a.bekkema@fcroc.nl.
Bezwaar
Als je denkt een gegrond bezwaar te hebben tegen het in rekening gebrachte bedrag,
dan kun je dit bezwaar binnen 2 weken na ontvangst van de factuur schriftelijk kenbaar
maken aan de heer Ane de With, tel. (088) 060 2313, e-mail a.de.with@fcroc.nl.
Heeft het bezwaar te maken met de wijze waarop je onderwijs hebt gekregen, dan richt
je het schriftelijke bezwaar aan de opleidingsmanager VAVO, mevrouw Ankie Boelema,
tel. (088) 060 2219, e-mail Ankie.Boelema@fcroc.nl.
Invorderingsprocedure
Als het verschuldigde cursusgeld en/of materiaalkosten niet tijdig betaald is, word je er
maximaal twee keer aan herinnerd dit alsnog te doen.
Mocht, na tenminste twee herinneringen, nog steeds niet volledig zijn voldaan aan de
betalingsverplichting, dan ziet het Friesland College zich genoodzaakt de vordering in
handen van een deurwaarder te gegeven. De invorderingskosten worden verhaald op de
leerling c.q. diens ouder/voogd. Behaalde cijfers in de voorgaande periode waarin geen
cursusgeld is betaald, worden niet geregistreerd. Een eventuele inschrijving voor een
volgend schooljaar wordt geweigerd totdat aan alle financiële verplichtingen is voldaan.
Overstappen van een voltijd naar een deeltijdopleiding of andersom
Wanneer je overstapt van een voltijd(lesgeld)opleiding naar een deeltijd(cursusgeld)opleiding of andersom vindt er een verrekening plaats. Als je een dergelijke overstap
overweegt, moet je zo snel mogelijk contact opnemen met jouw mentor en de wijziging
doorgeven via DUO www.duo.nl. Zij kunnen jou ook informeren over de actuele stand
van zaken van de wetgeving, over de kosten of restitutie van les- en cursusgeld en
eventuele overige consequenties die voortvloeien uit zo'n overstap.
Restitutie cursusgeld bij (geheel of gedeeltelijke) beëindiging van de opleiding
Als je na aanmelding geplaatst wordt, schrijf je je in principe voor de totale duur van de
opleiding in. Bij vermindering van lesuren of uitschrijving op of na 1 oktober 2018 ben je
het volledige cursusgeld verschuldigd. Bij uitschrijving vóór 1 oktober 2018 hoef je geen
cursusgeld te betalen.
Als je onverhoopt toch voortijdig stopt met de opleiding, dan moet je dit zo spoedig
mogelijk kenbaar maken bij jouw mentor. Slechts in uitzonderlijke gevallen wordt het
cursusgeld geheel of gedeeltelijk terugbetaald (op materiaalkosten is geen
restitutieregeling van toepassing).
Teruggave van cursusgeld is uitsluitend mogelijk als de inschrijving is beëindigd:






voor de 1e dag waarop de lessen in het cursusjaar aanvangen;
bij overstap naar de beroepsopleidende leerweg (BOL);
bij overstap naar een inschrijving als examendeelnemer;
bij ernstige ziekte van de leerling of bij bijzondere omstandigheden (ter
beoordeling van de opleidingsmanager VAVO);
bij overlijden.
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Bij het zonder geldige reden voortijdig staken van een opleiding wordt geen cursusgeld
gerestitueerd. Voor teruggaaf van cursusgeld dien je een schriftelijk verzoek in bij het
Examenbureau, e-mail ExamenBureauVaVo@fcroc.nl.
Hoeveel cursusgeld wordt er terugbetaald?
Het verzoek om teruggave van het cursusgeld moet uiterlijk voor het einde van het
betreffende schooljaar (31 juli) bij het Friesland College binnen zijn. Daarbij bepaalt de
datum waarop je bent uitgeschreven hoeveel je terug kunt krijgen volgens de
terugbetaaltabel op de volgende pagina.
Bij een uitschrijving na 1 maart 2019 is restitutie van cursusgeld niet meer mogelijk.
Maand
Augustus 2018

Uitstroom

Cursusgeldbedrag

10/10

€

122,00

September 2018

9/10

€

110,00

Oktober 2018

8/10

€

98,00

November 2018

7/10

€

85,00

December 2018

6/10

€

73,00

Januari 2019

5/10

€

61,00

Februari 2019

4/10

€

49,00

Let op: ben je wel gestopt en voldoe je aan één van bovengenoemde voorwaarden voor
restitutie, maar ben je (nog) niet uitgeschreven, dan kan er geen restitutie worden
verleend.
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