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1. Doel 

Dit financieel reglement is opgesteld om de studenten van ROC Rivor inzicht te geven in de diverse kosten die 

samenhangen met de opleiding die zij volgen. 

 
2. Kosten voor je opleiding 

 
Les- en cursusgeld - ook wel onderwijsbijdragen genoemd - zijn wettelijk vastgelegd. Ben je op 1 augustus van 
het betreffende schooljaar 18 jaar of ouder en volg je een voltijd (BOL) opleiding, dan betaal je lesgeld. 
Cursusgeld betaal je als je op 1 augustus van het betreffende cursusjaar 18 jaar of ouder bent en een deeltijd (BBL) 
opleiding volgt. De hoogte van het les- en cursusgeld stelt het ministerie van OCW jaarlijks vast. 

 

2.1 Wettelijk lesgeld Beroepsopleidende leerweg (BOL) 

(DUO int deze bedragen) 
 

Volg je een voltijd (BOL) opleiding en ben je op 1 augustus van het betreffende schooljaar 18 jaar of ouder, dan 
betaal je lesgeld. De actuele lesgelden staan vermeld op www.duo.nl 

 

2.2 Wettelijk cursusgeld Beroepsbegeleidende leer weg (BBL) 

(ROC Rivor int deze bedragen voor het ministerie) 
 

Volg je een deeltijd (BBL) opleiding en ben je op 1 augustus van het betreffende cursusjaar 18 jaar of ouder, dan 
betaal je cursusgeld. De hoogte van het cursusgeld wordt net als het lesgeld jaarlijks door de overheid 
vastgesteld, maar wordt gefactureerd door het ROC. 

 

Voor de actuele hoogte van de cursusgelden kijk op www.rijksoverheid.nl  

 
Voor een opleiding in de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) ontvang je geen studiefinanciering. 

 

2.3 Studiekosten opleiding 
 
Naast het wettelijk les- of cursusgeld heb je te maken met studiekosten die door de school zijn vastgesteld. Deze 
studiekosten ben je ook verplicht te betalen als je jonger bent dan 18 jaar.  
 
Deze studiekosten kunnen bestaan uit:  
 

• Opleidingsgebonden leermiddelen 
Dit zijn kosten voor door de school vastgestelde onderwijsbenodigdheden en leermiddelen van je opleiding 
zoals boeken, licenties, werkkleding, veiligheidshandschoenen etc. Deze zaken heb je nodig om je opleiding te 
kunnen volgen. In de meeste gevallen worden de aangeschafte zaken jouw eigendom.  
 

• Vrijwillige studentbijdrage  

De studentbijdrage is een vrijwillige bijdrage die door ROC Rivor wordt besteed aan activiteiten die niet of 

onvoldoende gesubsidieerd worden door het Ministerie van OC&W. Deze bijdrage wordt bijvoorbeeld 

gebruikt voor ongevallen-, stage- en WA-verzekering en overige activiteiten, zoals projecten, culturele en 

sportieve activiteiten en gastsprekers.  

 

http://www.duo.nl/
http://www.rijksoverheid.nl/
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• Extra herkansing examen 

Indien de student na een herkansing van een examen, onverhoopt een extra herkansing nodig heeft, brengt 

ROC Rivor daar € 75,-voor in rekening. Uitzondering hierop zijn de CITO-examens en het instellingsexamen 

Rekenen. 

 
 

3. Betaling 
 

Je bent zelf verantwoordelijk voor de tijdige betaling van de bedragen die samenhangen met de opleiding 
waarvoor je staat ingeschreven. Ben je minderjarig dan is je wettelijke vertegenwoordiger (meestal je 
ouder(s)/verzorger(s) verantwoordelijk. Bij een opleiding die meerdere jaren duurt, worden de verschuldigde 
bedragen telkens per jaar berekend en in rekening gebracht. 

 

De facturen voor minderjarige studenten worden per mail verzonden naar diens wettelijke vertegenwoordiger 
(op het bij ons bekende mailadres) én naar de student op zijn/haar Rivor-mailadres. Alle andere facturen worden 
verzonden naar de student zelf op de mail van ROC Rivor. In deze mail zit een link naar ons betaalsysteem Wis 
Collect. Hierin kun je alle betalingen aan ROC Rivor afhandelen en later weer terug vinden. Binnen dit systeem 
zijn er 2 betalingsmogelijkheden, namelijk: Ideal en overboeking. 
 
Wanneer een werkgever/instantie het cursusgeld en overige studiekosten betaalt, dient dat zo spoedig mogelijk 
(bij voorkeur bij aanmelding) worden aangegeven aan de hand van het formulier ‘Verklaring betaling wettelijk 
cursusgeld en overige studiekosten door derden’. Je dient samen met de werkgever/instantie het formulier in te 
vullen en te ondertekenen, om de betalingsplicht over te dragen. Het ingevulde formulier dient z.s.m. te worden 
verzonden (per mail of per post) naar de afdeling financiën van ROC Rivor.  

 

3.1 Betalingsregeling 
 

Het is mogelijk om binnen het betaalsysteem Wis Collect aan te geven of je in 1x betaalt of in (maximaal) 4 
termijnen de factuur voldoet.  

 

3.2 Betaling tussentijdse instroom 
 

Bij instroom na 1 november geldt: voor cursusgeld worden de factuurbedragen aangepast aan het aantal maanden 
dat je je opleiding volgt (1/10 deel per maand). 
 

3.3 Betalingstermijn 
 

Binnen veertien dagen vanaf de factuurdatum moet het verschuldigde bedrag door ROC Rivor zijn ontvangen.  
 

3.4 Incassobureau 
 

Mocht je na tenminste tweemaal te zijn aangemaand, nog steeds niet volledig aan de betalingsverplichting 
hebben voldaan, dan ziet ROC Rivor zich genoodzaakt tot het nemen van rechtsmaatregelen. De hieraan 
verbonden gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de student. 

 

3.5 Bezwaar 
 

Als je denkt een gegrond bezwaar te hebben tegen de factuur die je ontvangen hebt, dan kun je dit bezwaar, 
binnen 1 maand na ontvangst van de factuur, kenbaar maken aan de financiële administratie per e-mail aan  

fa@rocrivor.nl, onder vermelding van het debiteuren- en factuurnummer.  

 
  

mailto:fa@rocrivor.nl
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4. Studiebeëindiging 
 

Als je na aanmelding geplaatst wordt, schrijf je je in principe in voor de totale duur van de opleiding. Als je 
onverhoopt voortijdig stopt met de opleiding, dan moet je je afmelden bij de SLB’er van je opleidingsacademie. 
Als je aan het begin van het schooljaar staat ingeschreven voor een opleiding van ROC Rivor, maar je je NA 30 
september uitschrijft, is er GEEN sprake meer van terugbetaling van les- of cursusgeld en overige leermiddelen. 
Slechts in uitzonderlijke gevallen wordt (een deel van) het les- of cursusgeld terugbetaald. Hierin volgen wij de 
richtlijnen van het ministerie van OCW.  

 

4.1 Terugbetaling van wettelijk lesgeld (BOL) 
 

Kijk hiervoor voor de meest actuele informatie op www.duo.nl 

 

4.2 Terugbetaling van wettelijk cursusgeld (BBL) 
 

Slechts in de volgende uitzonderlijke gevallen betaalt ROC Rivor een deel van het betaalde cursusgeld terug: 

 
4.2.1 Beëindiging van de inschrijving aan de school door het behalen van het diploma, vóór 1 juni. 
4.2.2 Je stapt over van een opleiding waarvoor cursusgeld verschuldigd is naar een opleiding 

waarvoor lesgeld verschuldigd is. 

4.2.3 Beëindiging inschrijving i.v.m. ernstige ziekte (aangetoond met een medische verklaring)  of  
overlijden. 

4.2.3 Beëindiging van de inschrijving aan de school vanwege bijzondere familieomstandigheden (bv. familielid 
ziek of overlijdt). 

 
Het terug te betalen bedrag bij studiebeëindiging om bovenstaande redenen wordt als volgt berekend: 

• Bij uitschrijving in verband met overlijden of langdurige ziekte of bijzondere familieomstandigheden 
wordt voor elke hele maand waarin je niet meer staat ingeschreven een twaalfde terugbetaald. 

• Bij uitschrijving wegens het behalen van een diploma kun je restitutie aanvragen aan ROC Rivor d.m.v. 
een mailbericht aan fa@rocrivor.nl en ontvang je een twaalfde van het cursusgeld voor elke hele maand 
die je niet meer staat ingeschreven terug (met uitzondering van de maanden juni en juli). 

 
LET OP: Uitschrijven kan uitsluitend bij de SLB’er. Terugbetaling vindt uitsluitend plaats op aanvraag van de 
persoon die cursusgeld moest betalen. 

 

4.3 Terugbetaling van studiekosten  

Bij het eerder stoppen met je opleiding heb je geen recht op teruggave van de kosten die je voor je leermiddelen hebt 

betaald.  

 
 

5. Verandering van opleiding en terug- of bijbetaling 
 

Als je van opleiding wilt veranderen, moet je dat in overleg doen met de SLB’er. 

Bij het overstappen van een BBL- naar een BOL-opleiding of omgekeerd, gelden voor les- en cursusgeld de 

regelingen van DUO. Kijk voor de meest actuele informatie op www.duo.nl 

 
  

http://www.duo.nl/
mailto:fa@rocrivor.nl
http://www.duo.nl/
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6. Studiefinanciering 
 

Als je 18 bent en een BOL-opleiding volgt, heb je recht op Studiefinanciering. Als je nog geen 18 bent heb je wel 

recht op een studentenreisproduct. 

 
De precieze regels zijn te vinden op de website van DUO: www.duo.nl  

 

• Doe je een opleiding op niveau 3 of 4, dan krijg je 4 jaar beurs. Daarna kun je nog 3 jaar lenen en reizen. Voor 
een specialistenopleiding kun je extra studiefinanciering krijgen (maximaal 2 jaar). Basisbeurs, 
studentenreisproduct en aanvullende beurs worden pas een gift als je je diploma binnen 10 jaar behaalt, 
gerekend vanaf je 1e maand studiefinanciering voor mbo 3 of 4. Dit noemen we ook wel 'prestatiebeurs'. 
Behaal je geen diploma, dan moet je alles terugbetalen: je basisbeurs, je aanvullende beurs en je 
studentenreisproduct. Alleen de aanvullende beurs over je eerste 12 maanden met studiefinanciering mag je 
altijd houden. 

• DUO zal je studiefinanciering stopzetten op de uitschrijfdatum, die door ROC Rivor wordt vastgesteld. 

• Denk eraan dat je je studentenreisproduct zelf stopzet. Doe dat uiterlijk op de vijfde werkdag van de eerste 
maand waarin je geen recht meer hebt op studiefinanciering. 

 
 

7. Rivor Steunfonds 
 

Als je, of jouw ouders/wettelijke vertegenwoordigers, niet in staat bent/zijn de studiekosten te voldoen (zie 

hierboven 2.3), stuur je een email naar fa@rocrivor.nl. Je wordt dan eerst verwezen naar instanties die hiervoor 

voorzieningen hebben (stap 1). Pas als blijkt en aangetoond wordt (door student en Loopbaancentrum) dat 

bovenstaande oplossingen niet toereikend zijn, kan, als aan de voorwaarden wordt voldaan, gebruik gemaakt 

worden van een fonds dat door ROC Rivor is opgericht (stap 2). 

 

Een aanvraag voor vaststelling van financiële ondersteuning wordt door de student (of diens ouders in geval van 

minderjarigheid) per studiejaar ingediend bij het Hoofd Bedrijfsvoering, postadres: Postbus 365, 4000 AJ TIEL 

door middel van het formulier Aanvraag tot ondersteuning.  

 

 

8. Terugkoopregeling Leermiddelen 
 

Terugbetaling van niet gebruikte leermiddelen is in bepaalde situaties van toepassing. Mocht hiervan sprake zijn 

dan is het terug te betalen bedrag gebaseerd op de destijds geldende aanschafwaarde. Het leermiddel wordt 

dan eigendom van de school en dient dan ook ingeleverd te worden. Uitbetaling vindt plaats na inlevering.  

De coördinator van de opleiding bepaalt binnen 10 werkdagen of er terecht een beroep gedaan wordt op deze 

regeling en geeft opdracht aan het onderwijssecretariaat om samen met de student over te gaan tot het 

aanvragen van restitutie aan de hand van het terugbetalingsformulier. Het onderwijssecretariaat dient het 

verzoek tot restitutie in bij de financiële administratie. De restitutie vindt plaats binnen 15 werkdagen.  

Tegen de uitspraak van de coördinator kan binnen 10 werkdagen bezwaar worden gemaakt.  
 

  

http://www.duo.nl/
https://duo.nl/particulier/terugbetaler/een-studieschuld/wanneer-terugbetalen.jsp
mailto:fa@rocrivor.nl
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Voorwaarden terugkoopregeling 

• Het betreffende leermiddel staat op de leermiddelenlijst vermeld.  

• De leermiddelen zijn ongebruikt (geen gebruikerssporen aanwezig). 

• Het niet gebruiken van het leermiddel betreft de gehele klas of lesgroep. Hier is dus sprake van klassikaal 
ongebruikte leermiddelen. Individueel niet gebruikte leermiddelen vallen niet onder deze regeling. 

• Het leermiddel is ook geen onderdeel van combipakket, bijvoorbeeld een boek als naslagwerk bij een 
digitaal leermiddel. 

• Bij overstappen naar een andere opleiding of opleidingsvariant is de terugkoopregeling niet van toepassing. 

• De student heeft de opleiding niet verlaten voordat het leermiddel nodig was. 

 


