Schoolkosten
Kosten voor het college
Koning Willem I College staat voor kwalitatief goed onderwijs. Wij willen je zo
veel mogelijk leren, laten zien en laten beleven wat je toekomstige beroep
inhoudt. De dingen die daarvoor nodig zijn, de basisuitrusting,
stelt het college ter beschikking.
Kosten voor de student
In het mbo geldt dat er ook kosten zijn voor jou als student. Verplichte
onderwijsbenodigdheden die je zelf moet aanschaffen. Het gaat om zaken
voor persoonlijk gebruik en/of zaken die ook buiten school gebruikt worden.
Bijvoorbeeld: boeken, licenties, een laptop, materiaal of gereedschap waar je
thuis mee moet werken of oefenen.
We zorgen ervoor dat je kunt kiezen voor een leverancier. Voor studieboeken
zijn er bijvoorbeeld verschillende mogelijkheden:
- via de plaatselijke boekhandel - via www.studers.nl - rechtstreeks bij de diverse uitgeverijen - via sites zoals www.bol.com of www.marktplaats.nl.

www.kw1c.nl

Kortingen
Soms kunnen we kortingen bieden bij
aanschaf via school. Dit geven we dan aan.
Maar je bent niet verplicht om deze verplichte
onderwijsbenodigdheden via school aan te
schaffen.
Bij onderwijsbenodigdheden als kleding en
laptops vermelden we de eisen maar stellen
we geen merk verplicht.
Vanaf 18 jaar ben je ook verplicht tot betalen
van lesgeld/cursusgeld. BOL-studenten
betalen dit via DUO, en BBL-studenten krijgen
een factuur via school.
Vrijwillige kosten
We onderscheiden de volgende vrijwillige
kosten:
1. Onderdelen van de basisuitrusting van de
school die je zelf kunt aanschaffen.
Soms bieden we de mogelijkheid om
gereedschappen of andere materialen
met een aantrekkelijke korting via school
aanschaffen. Je gebruikt dan niet de
basisuitrusting van de school, maar je eigen
gereedschappen en materialen. En deze
kun je natuurlijk ook thuis of op je werk
gebruiken. Het is jouw eigen gereedschap of
materiaal.
2. Vrijwillige opleidingskosten
Deze bijdrage is voor voorzieningen en
activiteiten die bedoeld zijn als verdieping
en verrijking van het gewone onderwijs,
en ook voor de ‘sfeeractiviteiten’ zoals
introductie, excursies etc. Een niet betaalde
vrijwillige bijdrage betekent dat je niet
aan deze activiteiten / excursies kunt
deelnemen. Indien het een activiteit betreft
tijdens schooltijd, dan volg je de normale
lesuren op die dag.
Hoe weet je wat je moet aanschaffen
en wat de kosten (ongeveer) zijn?
Jaarlijks ontvang je vóór de start van het
nieuwe schooljaar een schoolkostenoverzicht,
ook wel leermiddelenlijst. Hierop staat
duidelijk wat je allemaal moet hebben of moet
aanschaffen. Ook staan daar de vrijwillige

kosten op, dus wat je kunt aanschaffen of
waaraan je kunt deelnemen.
Op de opleidingsfolders en op de website
staat een indicatie van de kosten voor de hele
opleiding.
Kosten mogen geen belemmering zijn
Bij keuze voor een opleiding
Heb je moeite met het betalen van je boeken
en andere benodigdheden? Hiervoor is een
regeling. Je komt in aanmerking als:
• Je minderjarig bent bij aanvang van het
schooljaar.
• Je ingeschreven bent voor een bolopleiding.
• Stichting Leergeld je financiële situatie
heeft beoordeeld.
• Wil je hierover meer informatie?
Neem contact op via zorgteam@kw1c.nl of
bel 073 6249 600.
• Ben je 18 jaar of ouder en volg je een bolopleiding? Dan kom je in aanmerking voor
studiefinanciering. Kijk hiervoor op
www.duo.nl.
• Volg je een bbl-opleiding? Vaak kun je met
je werkgever afspraken maken. Ze schieten
dan voor of betalen zelfs voor je.
• Zijn bovenstaande regelingen niet voor
jou van toepassing? Wij vinden dat
schoolkosten geen belemmering mogen zijn
voor het volgen van een opleiding. Neem
contact op via zorgteam@kw1c.nl.
Praktische zaken
• We verwachten van je dat je respectvol
en zuinig omgaat met de basisuitrusting
die de school beschikbaar stelt. Doe je dat
niet, dan kunnen kosten in rekening worden
gebracht.
• Wanneer je akkoord gaat met de vrijwillige
opleidingskosten, dan teken je (of je ouders/
verzorgers) de ’Akkoordverklaring vrijwillige
opleidingskosten’ die meegestuurd
wordt met het schoolkostenoverzicht. Je
ontvangt vervolgens een factuur voor deze
kosten van de dienst Financiële Zaken.

