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Schoolkosten	op	het	Grafisch	Lyceum	Rotterdam	(MBO)	
Het volgen van onderwijs kost geld. Een deel daarvan wordt door de student betaald en een deel 
daarvan door de school. In dit document kan je lezen hoe dit op het GLR is geregeld. Zo weet jij waar 
je aan toe bent als je start met een opleiding bij Grafisch Lyceum Rotterdam.  
 
Bij het opstellen van het schoolkostenbeleid is Grafisch Lyceum Rotterdam uitgegaan van het, door 
het ministerie van OCW, MBO Raad en JOB opgestelde, servicedocument Schoolkosten. Het 
uitgangspunt van de minister van OCW staat centraal in ons beleid, namelijk: ‘dat studenten in het 
mbo, na betaling van wettelijk verplicht les- of cursusgeld, het onderwijs kunnen volgen en de 
examens kunnen afleggen om hun diploma te behalen.’ De school voorziet in de hiervoor 
noodzakelijke benodigdheden (basisuitrusting school). Van de student wordt verwacht dat hij/zij 
beschikt over een aantal eigen onderwijsbenodigdheden.  
 
 
Welke	kosten	betaalt	het	GLR:		
1. De basisuitrusting voor op school: dit zijn de benodigdheden die je nodig hebt om de opleiding te 

volgen en het examen te doen, denk aan verbruiksmaterialen en gereedschappen.  
Natuurlijk betaalt de school ook het personeel en alle faciliteiten die op school aanwezig zijn om 
het onderwijs te organiseren.  
 

 

Welke	kosten	betaalt	de	student:	
2. Onderwijsbenodigdheden student: dit zijn onderwijsbenodigdheden die nodig zijn om lessen voor 

te bereiden of huiswerk te maken, denk aan boeken, bepaalde softwarelicenties, computer- en 
netwerkfaciliteiten. Ook gaat het om onderwijsbenodigdheden voor persoonlijk gebruik, zoals 
sport- of werkkleding, schoeisel en persoonlijk beschermingsmateriaal.  
 

3. Vrijwillige bijdragen: dit zijn vrijwillige bijdragen voor activiteiten die de student niet nodig heeft 
om het diploma te halen, denk aan (internationale) excursies. De student is niet verplicht om 
deel te nemen aan deze activiteiten.  
 

4. Les- en cursusgelden: dit zijn wettelijke geregelde bijdragen die de student betaalt. Dit verschilt 
of je als een Bol student (voltijds) of Bbl student (werken en leren) staat ingeschreven bij het 
GLR.  
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Hieronder staat het schoolkostenbeleid verder uitgewerkt.  

1. Basisuitrusting	school		
Het Grafisch Lyceum Rotterdam voorziet in dat wat jij nodig hebt om op school de opleiding te 
volgen en het examen te kunnen doen, denk aan materialen, machines of gereedschappen. We 
noemen dit: ‘basisuitrusting school’.  
 
Voorbeelden:  

• Verbruiksmaterialen (zoals papier, karton, tape, snijfolie)  
• Apparatuur die noodzakelijk zijn voor de opleiding zoals computers, camera’s, microfoons 
• Schoolpas (eenmalige verstrekt) 
• Entreegelden voor verplichte excursies  
• Veel voorkomende softwarelicenties op school (o.a. Adobe, Office) 
• Activiteiten in het kader van sportmodulen 
• Kosten voor examens 

 
Spelregels:  

• De basisuitrusting school is eigendom van Grafisch Lyceum Rotterdam.  
• Het Grafisch Lyceum Rotterdam garandeert dat (de beschikbaarheid van) de basisuitrusting 

school zodanig op orde is en blijft dat je het reguliere onderwijsproces goed kan volgen en 
kan deelnemen aan examens.  

• Er kunnen leermiddelen uit de basisuitrusting school in bruikleen worden gegeven. Hierbij 
wordt gevraagd je te legitimeren of je studentenpas af te geven. Deze krijg je uiteraard terug 
als je de spullen weer inlevert.  

• Het is de bedoeling dat je respectvol en zuinig omgaat met de basisuitrusting school. Doe je 
niet dit, dan kan Grafisch Lyceum Rotterdam hiervoor kosten bij jou in rekening brengen.  

• De basisuitrusting mag niet worden gebruikt voor commerciële privédoeleinden. 
• Je kunt onderdelen van de basisuitrusting school zelf aanschaffen op basis van vrijwilligheid. 

Bijvoorbeeld omdat je het fijn vindt om te werken met je eigen gereedschappen of 
materialen.  

 
 
2. Onderwijsbenodigdheden	student		

Als student ben je er verantwoordelijk voor dat je beschikt over leermiddelen voor persoonlijk 
gebruik. Hieronder wordt verstaan:  
 

• Onderwijsbenodigdheden die je nodig hebt om huiswerk te maken, denk aan boeken, 
bepaalde softwarelicenties (aangegeven in de leermiddelenlijst), ict-faciliteiten etc.  

• Onderwijsbenodigdheden die persoonsafhankelijk zijn, denk aan sport- en werkkleding en -
schoeisel. 

• Onderwijsbenodigdheden die niet door meerdere personen gebruikt kunnen worden vanuit 
hygiënisch oogpunt, denk aan gehoorbescherming, veiligheidsbril, veiligheidsschoenen 
mondkapjes etc. Het Grafisch Lyceum Rotterdam bepaalt of er sprake is van een hygiënisch 
oogpunt.  

• De kosten van bovenstaande benodigdheden zijn afhankelijk van de opleiding. Deze kosten 
zijn voor jouw rekening. Op www.glr.nl wordt per opleiding een schatting gegeven van de 
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hoogte van de kosten. Bij het samenstellen van de leermiddelenlijst betracht Grafisch 
Lyceum Rotterdam soberheid en billijkheid, dat wil zeggen dat er alleen leermiddelen op 
worden gezet tegen een reële prijs en dat deze voldoende intensief worden gebruikt tijdens 
de opleiding.  
 

Spelregels:  
• Grafisch Lyceum Rotterdam bepaalt de functionele specificaties van de 

onderwijsbenodigdheden voor persoonlijk gebruik (maar niet het merk).   
• De leermiddelenlijst krijg je voor het begin van het nieuwe schooljaar toegestuurd.  
• De leermiddelen kan je bestellen bij MBO webshop.nl. Het staat je overigens vrij om 

leermiddelen elders aan te schaffen, zolang deze voldoen aan de functionele specificaties die 
Grafisch Lyceum Rotterdam opgeeft.  

• Tijdens je beroepspraktijkvorming zorgt het leerbedrijf ervoor dat datgene wat jij nodig hebt 
om je stage te kunnen volgen aanwezig is.  

• Door de student betaalde onderwijsbenodigdheden zijn eigendom van de student.  
• Studenten hebben het recht om voor ongebruikte leermiddelen een financiële compensatie 

aan de school te vragen. Het gaat om verplichte leermiddelen die op de leermiddelenlijst 
staan vermeld, maar door de docent niet in het onderwijs zijn gebruikt. Studenten leveren 
vóór de zomervakantie van het schooljaar waarin het leermiddel werd voorgeschreven, 
hiervoor een restitutieformulier in samen met het betreffende ongebruikte en 
onbeschadigde leermiddel bij de teamleider van hun opleiding.    

 
Indien je vanwege je financiële situatie (of die van jouw ouders) niet in staat bent om de gevraagde 
leermiddelen aan te schaffen/de borg te betalen, meld je dan bij de servicedesk op het GLR. Zij 
verwijzen je door naar de juiste persoon die je verder kan helpen. De school heeft een apart fonds 
om studenten financieel te ondersteunen.  
 
 

3. Vrijwillige	bijdragen		
Dit zijn kosten voor onderwijsbenodigdheden of -activiteiten die niet verplicht zijn, maar die wel 
worden aangeboden, omdat deze in sterke mate een kwaliteitsimpuls geven aan de opleiding. Denk 
aan kosten voor excursies, buitenschoolse activiteiten en aanvullende certificaten.  
 
Spelregels excursies  
Onder excursies worden activiteiten verstaan die de opleiding voor groepen studenten in het kader 
van het opleidingsprogramma organiseert buiten de school. Kenmerkend is verder: er is een 
excursieleider aangewezen, een collectief programma en soms ook een collectief reisschema.  
 
Er zijn 3 soorten excursies:  

• Verplichte excursies: dit zijn excursies die noodzakelijk zijn voor het volgen en afronden van 
de opleiding. Deze kosten zijn voor Grafisch Lyceum Rotterdam, zie ‘basisuitrusting school’.  

• Niet verplichte excursies: deze excursies zijn niet verplicht maar vallen wel onder het 
onderwijsprogramma. Hiervoor kunnen kosten bij de student in rekening worden gebracht. 
Wil je hier niet aan deelnemen? Dan is Grafisch Lyceum Rotterdam verplicht om jou een 
alternatief kosteloos programma aan te bieden waarmee je dezelfde leerdoelen kunt 
bereiken.  
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• Vrijwillige excursies/buitenschoolse activiteiten: dit zijn excursies/activiteiten die vrijwillig zijn 
en niet onder het onderwijsprogramma vallen, zoals een klassenuitje. De kosten zijn voor de 
student. Het Grafisch Lyceum Rotterdam hoeft geen alternatief beschikbaar te stellen.  
 

Bij een excursie wordt met collectief of openbaar vervoer gereisd. Reizen met eigen vervoer is op 
eigen risico en op eigen kosten. 
De excursieleider moet de excursie tenminste drie weken van tevoren aankondigen, er zorg voor 
dragen dat er voldoende begeleiding is, en -indien het een niet verplichte of vrijwillige excursie 
betreft- aangeven wat de kosten zijn. De termijn van drie weken kan verkort worden tot een week als 
de actualiteit van een excursieonderwerp dit noodzakelijk maakt. De termijn van aankondiging moet 
in verhouding staan tot de kosten van de excursie.  
De sectordirecteur of de teamleider geeft al aan het begin van enig schooljaar aan hoeveel de totale 
kosten voor niet verplichte en vrijwillige excursies voor de betreffende opleiding(en) zijn. Wanneer 
het nog niet precies duidelijk is om welk bedrag het gaat, geeft de sectordirecteur of teamleider in 
ieder geval een redelijke schatting van het bedrag.  
Tijdens een excursie is de basisverzekering van de school van kracht. Dat geldt ook voor excursies 
naar het buitenland. Op deze verzekering kan alleen aanspraak worden gemaakt als de eigen 
verzekering van de student bij calamiteiten te kort schiet.  
 
Spelregels aanvullende certificaten  
Examens/certificaten die geen deel uitmaken van de opleiding, kunnen voor kosten zijn van de 
student, denk bijvoorbeeld aan Cambridgecertificaat. Je beslist zelf of je hier wel of niet gebruik van 
wilt maken.  
 
 

4. Les-	en/of	cursusgeld	&	studiefinanciering		
Als je op 1 augustus achttien jaar of ouder bent betaal je de wettelijk vastgestelde les- en/of 
cursusgelden:  

• Bol-studenten betalen lesgeld. Het lesgeld betaal je aan DUO.  
• Bbl-studenten betalen cursusgeld. Het cursusgeld betaal je aan Grafisch Lyceum Rotterdam.  

 
Let op: Als je op 1 augustus nog geen achttien jaar of ouder bent hoef je geen lesgeld/cursusgeld te 
betalen. Je ouders ontvangen kinderbijslag en een kindgebonden budget.  
 
De hoogte van de les- en cursusgelden wijzigt jaarlijks licht en is afhankelijk van het soort onderwijs 
dat je volgt. De precieze bedragen vind je op www.rijksoverheid.nl./onderwerpen/middelbaar-
beroepsonderwijs/vraag-en-antwoord/hoogte-lesgeld-en-cursusgeld-mbo 
 
Afhankelijk van je leeftijd en het soort opleiding dat je volgt kun je recht hebben op 
studiefinanciering. Kijk voor meer informatie op: www.duo.nl/particulier/studiefinanciering/index.jsp  
 
1.1 Restitutie wettelijk verplicht lesgeld Bol voltijdopleidingen  
Als je een voltijdopleiding doet en achttien jaar of ouder bent kun je in sommige gevallen lesgeld 
terugkrijgen als je vóór 1 mei bent uitgeschreven bij de opleiding. Je kan hiervoor een aanvraag 
indienen bij DUO. Meer informatie vind je op: www.duo.nl/particulier/lesgeld/lesgeld-
terugkrijgen.jsp.  
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Als je vóór 1 oktober bent uitgeschreven, ontvang je van Duo geen rekening voor lesgeld van dat jaar. 
Restitutie aanvragen is dan ook niet nodig. 
 
1.2 Restitutie wettelijk verplicht cursusgeld Bbl-opleidingen. 
Als je op 1 augustus achttien jaar of ouder bent en een Bbl-opleiding volgt, kun je in sommige 
gevallen het cursusgeld terugkrijgen bij uitschrijving van de opleiding.  
 

• Volledige restitutie  
Het cursusgeld wordt volledig gerestitueerd wanneer de inschrijving vóór de eerste lesdag 
volgens roosterplanning schriftelijk wordt ingetrokken.  
 

• Gedeeltelijke restitutie. 
Restitutie kan plaatsvinden voor de hieronder benoemde situaties:  
 

(a) Restitutie in geval van overlijden. 
In geval van overlijden wordt het betaalde wettelijke verplicht cursusgeld direct gerestitueerd. Voor 
elke resterende maand van het schooljaar wordt 1/12 deel van het cursusgeld terugbetaald.  
 
(b) Restitueren (gedeeltelijk) van wettelijke verplicht cursusgeld. 
Wanneer de student de opleiding eerder beëindigt wegens ernstige ziekte, bijzondere 
familieomstandigheden (ter beoordeling van de teamleider of sectordirecteur) dan wordt voor elke 
resterende maand van de cursusgeldperiode 1/12 deel van het wettelijke verplicht cursusgeld 
terugbetaald. Deze restitutie kan alleen schriftelijk worden aangevraagd. In geval van ernstige ziekte 
moet een medische verklaring worden ingevuld. Dit formulier is verkrijgbaar bij de servicedesk op de 
eerste etage 
 
(c) Restitueren van wettelijke verplicht cursusgeld door eerder behalen diploma. 
Door afronding met diploma vóór de einddatum van de opleiding heb je recht op restitutie van een 
gedeelte van het wettelijke verplicht cursusgeld. De terugbetaling wordt berekend over de nog 
resterende maanden in de cursusgeldperiode minus twee, te beginnen na het einde van de maand 
waarin de opleiding is afgerond. Voor elke maand, die volgens deze berekening overblijft, krijg je 
1/10 deel van het cursusgeld automatisch terugbetaald.  
 
(d) Restitutie bij overstap naar een voltijd-bol-opleiding. 
Als je tijdens een opleiding overstapt naar een voltijd-bol-opleiding, kan een aanvraag gedaan 
worden voor restitutie. Voor elke resterende maand van de cursusgeldperiode, volgend op de start 
van je voltijd-bol-opleiding, wordt 1/12 deel terugbetaald. Indien het gaat om een inschrijving bij een 
andere school wordt alleen terugbetaald na bevestiging start opleiding door de andere school die de 
voltijd-bol-opleiding verzorgt.  
 
(e) Geen verrekening bij overstap naar andere opleiding lager niveau.  
Er vindt geen restitutie van het cursusgeld plaats in geval van overstap naar een opleiding lager 
niveau.  
 
  
 


