ROC Horizon College

Financieel Reglement VAVO 2020-2021
Alles wat je moet weten over de
kosten van jouw opleiding

Deze informatie is onder voorbehoud van mogelijke wijzigingen.
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1. Inleiding
Deze informatiebrochure is bedoeld om je zoveel mogelijk informatie te geven over de kosten die een
opleiding bij het Horizon College met zich meebrengt. In deze brochure wordt een aantal zaken toegelicht
en word je verwezen naar belangrijke sites van andere instanties, zoals bijvoorbeeld DUO. Als je
desondanks vragen hebt dan kun je die natuurlijk altijd stellen aan de coördinator van de vavo of aan de
Front-office/Services (voorheen het studie- en informatiepunt (STIP)).
Let op: Informatie over aan te schaffen leermiddelen, boeken en licenties worden door de opleiding aan jou
doorgegeven.

2. Leerweg vavo
Het vavo (voortgezet algemeen volwassenen onderwijs) is bedoeld voor volwassenen vanaf 18 jaar. In
bijzondere gevallen kunnen ook studenten van 16 of 17 jaar worden toegelaten. Dat kan via een procedure
waarbij een vo-school de student uitbesteed aan het vavo: de zogenaamde Rutte-regeling.
Deze 16 of 17 jarige student blijft wel ingeschreven staan bij de vo-school en kan zich niet direct inschrijven
bij het vavo (inschrijving verloopt via de decaan van de vo-school). De vo-school blijft eindverantwoordelijk
voor de student.
Er zijn daardoor twee groepen vavo studenten:


Volwassen studenten (vanaf 18 jaar) die bij het vavo ingeschreven staan.



Studenten 16/17 jaar die staan ingeschreven bij vo-school en worden uitbesteed aan het vavo
(Rutte-studenten).

Opleiding
Binnen het vavo kun jij je voorbereiden op het landelijk eindexamen van:


vmbo-TL (het vroegere mavo)



havo



vwo.

3. Soorten financiering
De samenstelling en de omvang van de te betalen studiekosten zijn afhankelijk van het aantal
vakken/uren dat wordt gevolgd en onder welke financiering jij als student wordt ingeschreven. Er zijn
vier mogelijkheden:


Rijksbekostiging vavo 17 jaar.



Rijksbekostiging vavo ≥ 18 jaar.



Je huidige vo-school betaalt mee.



Je betaalt het zelf.

3.1

Rijksbekostiging vavo

Vanaf schooljaar 2013-2014 financiert het Rijk direct het vavo en loopt de bekostiging niet meer via de
gemeente. Dit betekent dat je vanaf nu, zonder tussenkomst van de gemeente, je kunt aanmelden voor het
vavo. Of je daarna geplaatst kan worden, mag het vavo vanaf nu zelf bepalen.
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3.2

Rijksbekostiging vavo 17 jaar

Inschrijving Rijks en cursus/lesgeld voor op 1 augustus 17 jarige studenten Per studiejaar 2019-2020 is
mogelijk gemaakt dat ook 17-jarigen die niet meer staan ingeschreven op een vo-school, mits zij in het
betreffende studiejaar 18 worden, kunnen worden doorverwezen naar het voortgezet algemeen
volwassenenonderwijs (VAVO) door gemeenten (dus met toestemming van leerplicht) in het kader van het
voorkomen en bestrijden van VSV. Het zal naar verwachting om slechts enkele studenten gaan. Deze
minderjarige studenten aan het vavo zijn geen les- of cursusgeld verschuldigd voor zover zij op de eerste
dag van het desbetreffende schooljaar de leeftijd van 18 jaren niet hebben bereikt, ongeacht of ze vol- of
deeltijder zijn. Dit betekent ook dat studenten die gedurende een studiejaar 18 worden helemaal geen lesof cursusgeld betalen voor het betreffende studiejaar. Daarmee is hun situatie gelijk aan andere
minderjarige leerlingen. De studenten tellen wel mee voor de bekostiging die vavoscholen ontvangen van
het Rijk. Als de studenten 18 jaar worden en bij de start van een nieuw schooljaar nog op het vavo zitten,
moeten ze uiteraard wel cursusgeld gaan betalen.

Rijksbekostiging vavo ≥18 jaar
Rijks bekostigde Studenten die meerderjarig zijn bij start van het schooljaar, dienen les- of cursusgeld te
betalen.
Wanneer cursusgeld en wanneer lesgeld
Er wordt onderscheid gemaakt tussen cursusgeld en lesgeld. Dit heeft te maken met het aantal uren dat
hoort bij het onderwijsprogramma waarvoor je hebt ingeschreven.
Als je bij het vavo een deeltijdopleiding (28 lesuren of minder) volgt, is er sprake van deeltijd dagonderwijs
en betaal je cursusgeld aan het Horizon College (zie paragraaf 4). Als je bij het vavo een voltijdsopleiding
(29 lesuren of meer) volgt, is er sprake van voltijds dagonderwijs en betaal je lesgeld aan DUO (zie
paragraaf 5).

3.4

Je huidige VO-school betaalt mee (Rutte-student)

Ben je 16 jaar of ouder, zit je nu op een school voor voortgezet onderwijs en wil je overstappen naar het
vavo, dan kan dat als jouw school hier toestemming voor geeft (aanmelden via de decaan). Je blijft
ingeschreven bij je huidige school, maar volgt de lessen bij het vavo van het Horizon College. Om over te
kunnen stappen naar het vavo van het Horizon College, heb je een overdrachtsformulier en een
detacheringsovereenkomst nodig. De decaan vult deze formulieren met je in en stuurt ze op naar het vavo.
Dit geldt voor iedereen, ongeacht leeftijd. Je bent geen lesgeld of cursusgeld verschuldigd.
Het Horizon College factureert aan de VO-school volgens de, in een gezamenlijk convenant,
overeengekomen en vastgelegde tarieven.
Niet geslaagde student betaalt soms bij
Een student die niet geslaagd is, krijgt over het algemeen 3 vakken vergoed. Is er een vak meer nodig om
het diploma te behalen dan wordt dat ook vergoed. Vakken die gevolgd worden, maar niet nodig zijn om
het diploma te behalen, moeten particulier betaald worden.

3.5

Je betaalt het zelf (particuliere student)

Kom je niet in aanmerking voor betaling via het Rijk of je huidige school, dan kun je je particulier
inschrijven en de kosten per uur of vak zelf betalen.
Hoogte particulier cursusgeld per jaar:
Per wekelijks lesuur

€

307,50

Per vak bij extraneus of profielwerkstuk

€

307,50

Inschrijf- en administratiekosten

€

75,00

Voorbeeld: Wiskunde op havo 5 niveau is 4 lesuren per week: 4 x € 307,50 + € 75,- = € 1.305,- zijn de
cursusgeldkosten voor het schooljaar 2020 - 2021.
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Overzicht te betalen wettelijk cursusgeld & lesgeld per schooljaar
Deeltijd vavo
opleiding
(max. 28 lesuren)
Rijks student

Extraneus of
profielwerkstuk

-

lees horizontaal

Inschrijf- en
administratiekosten

-

-

-

-

-

-

-

-

Voltijd vavo
opleiding
(min. 29 lesuren)
-

17 jaar*
Rijks student
jaar*

≥ 18

€ 31,60
per lesuur

VO-School

-

student*
MBO-HC

€ 31,60

student*

per lesuur

Particuliere

€ 307,50

€ 307,50

student

per lesuur

per vak

€ 1.202,00
per schooljaar
€ 1.202,00
per schooljaar
€ 1.202,00
per schooljaar
€ 307,50

€ 75,00

per lesuur

* Extra lesuren, boven de voor het diploma benodigde lesuren (door de vavo bepaald), vallen onder het particuliere tarief.

4. Kosten van de opleiding bij deeltijd vavo (cursusgeld)
Wettelijk cursusgeld is van toepassing op studenten die een deeltijd vavo opleiding volgen.
De regelingen rondom het cursusgeld zijn wettelijk vastgelegd in het Uitvoeringsbesluit Les- en
cursusgeldwet. Ook de hoogte van de bedragen wordt jaarlijks door het Ministerie van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschap (OCW) vastgesteld.
Cursusgeld wordt geïnd door het Horizon College wanneer je via de Rijksoverheid bekostigd wordt en
staat ingeschreven voor een deeltijd vavo opleiding waarvoor je maximaal 28 lesuren per week volgt.
Voor de betaling van het wettelijke cursusgeld ontvang je van het Horizon College een AcceptEmail of
bij hoge uitzondering een factuur op papier.

4.1

Hoogte wettelijk cursusgeld

Voor het schooljaar 2020-2021 is dit € 0,79 per 45 minuten onderwijs. Dit komt neer op € 30,80 per
lesuur.
Heb je bijvoorbeeld 20 wekelijkse lesuren, dan betaal je dus zelf 20 x € 31,60 = € 632,00 per jaar.

Later ingeschreven
Van verlate instroom is sprake wanneer jij je niet vanaf het begin, maar gedurende het schooljaar
inschrijft bij het Horizon College voor een opleiding.
Bij verlate inschrijving wordt het cursusgeld verminderd met een twaalfde deel voor iedere in die
cursusgeldperiode reeds verstreken maand. In onderstaande tabel staan de te betalen bedragen.
Maand van
Inschrijving

Instroom

Tarief per lesuur

Augustus

12/12

€ 31,60

September

11/12

€ 28,97

Oktober

10/12

€ 26,33

November

9/12

€ 23,70

December

8/12

€ 21,07

Januari

7/12

€ 18,43

Februari

6/12

€ 15,80

Maart

5/12

€ 13,17

April

4/12

€ 10,53

Mei

3/12

€ 7,90

Juni

2/12

€ 5,27

Juli

1/12

€ 2,63
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4.3

Betaling door derden

Als jouw werkgever of een bedrijf/instelling jouw cursusgeld wil betalen, moet er per schooljaar een
Derdenmachtiging worden ingevuld. Deze Derdenmachtiging moet zowel door de werkgever als door
jezelf getekend worden. Na ontvangst van de Derdenmachtiging wordt de factuur op naam van de
werkgever gezet. Zolang de ondertekende Derdenmachtiging niet door de school is ontvangen, blijf
je zelf verantwoordelijk voor de betaling. Als de situatie zich voordoet dat je werkgever niet overgaat
tot betaling vanwege faillissement of ontslag, blijf jij zelf verantwoordelijk voor de betaling.
Een Derdenmachting kun je aanvragen bij de Front-office/Services (voorheen het studie- en
informatiepunt (STIP)).

4.4

Cursusgeld in termijnen betalen

Wanneer je in termijnen wil betalen dan kun je bij paragraaf 7.1 lezen onder welke voorwaarden je dit
kunt doen.

Cursusgeld terugkrijgen
De peildatum voor een inschrijving in een deeltijd vavo opleiding is 1 oktober 2020. Bij vermindering
van lesuren of uitschrijving op of na 1 oktober 2020 ben je het volledige cursusgeld verschuldigd.
Alleen bij uitschrijving vóór de eerste lesdag hoef je geen cursusgeld te betalen.
Voortijdige uitstroom
Van voortijdige uitstroom is sprake wanneer je gedurende het cursusjaar de opleiding beëindigt
en het Horizon College verlaat.
Schrijf jij je uit bij je opleiding, dan kun je, in sommige gevallen, het betaalde cursusgeld (gedeeltelijk)
terugkrijgen. Uitsluitend in de volgende gevallen kun je (een deel van) het cursusgeld terugkrijgen:
 Je stapt over naar een opleiding waarvoor je lesgeld moet betalen (bijv. voltijd vavo) -> zie paragraaf 5.2
 Bij uitschrijving vóór 1 oktober 2020 over de lesuren waarvoor je bent uitgeschreven.
 Jij, je partner of een familielid wordt ernstig ziek (ouders, broers/zussen, kinderen, kleinkinderen)
 Bij overlijden, ook van je partner of een familielid (ouders, broers/zussen, kinderen, kleinkinderen)
 Je gaat scheiden of je ouders gaan scheiden.
Terugkrijgen gaat niet automatisch. Je moet hiervoor het formulier “aanvraag terugbetaling cursusgeld”
voor 31 juli 2021 ingeleverd hebben bij team Bedrijfsadministraties (zie contactgegevens bij paragraaf 4.8)
Voortijdige uitstroom wegens overlijden of ernstige ziekte
In dit geval wordt uitsluitend na schriftelijk verzoek (gebruik het aanvraagformulier) cursusgeld
terugbetaald voor 1/12 e deel over de nog resterende volle maanden van het betreffende cursusjaar.
In geval van ernstige ziekte zijn er drie mogelijkheden dit aantoonbaar te maken:
1.

Je kunt het formulier ”vragenlijst ziekteverklaring” deels zelf invullen en ondertekenen, en deels
door de behandelend arts laten invullen en ondertekenen.

2.

Je kunt bij de behandelend arts een afschrift van je medisch dossier opvragen waarin belangrijke
feiten over je gezondheidstoestand staan.

3.

Je kunt een originele verklaring van een onafhankelijk arts (niet de behandelend arts) inleveren,
waaruit blijkt dat je geen onderwijs meer kan volgen als gevolg van je ziekte.

Voortijdige uitstroom wegens overlijden of ernstige ziekte van partner of familielid
Als je niet meer in staat bent onderwijs te volgen als gevolg van overlijden of ernstige ziekte van je
partner of familielid, dan wordt uitsluitend na schriftelijk verzoek (gebruik het aanvraagformulier)
cursusgeld terugbetaald voor 1/12 e deel over de nog resterende volle maanden van het betreffende
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cursusjaar. Onder familielid wordt verstaan: ouders, broers, zussen, kinderen en kleinkinderen.
In geval van overlijden wordt gevraagd een afschrift van de overlijdensakte te overleggen. In geval
van ernstige ziekte zijn er drie mogelijkheden dit aantoonbaar te maken:
1.

Je kunt het formulier ”vragenlijst ziekteverklaring” deels zelf invullen en ondertekenen, en deels
door behandelend arts laten invullen en ondertekenen.

2.

Je kunt bij de behandelend arts een afschrift van het medisch dossier opvragen van je partner/
familielid waarin belangrijke feiten over de gezondheidstoestand van de betreffende staan.

3.

Je kunt een originele verklaring van een onafhankelijk arts (niet de behandelend arts) inleveren,
waaruit blijkt dat je geen onderwijs meer kan volgen als gevolg van ernstige ziekte van partner/
familielid.

Voortijdige uitstroom wegens echtscheiding
Als je niet meer in staat bent onderwijs te volgen als gevolg van je eigen scheiding of de scheiding
van je ouders, wordt uitsluitend na schriftelijk verzoek (gebruik het aanvraagformulier) cursusgeld
terugbetaald voor 1/12 e deel over de nog resterende volle maanden van het betreffende cursusjaar.
Je stuurt een afschrift mee van de echtscheidingsakte, als de echtscheiding is uitgesproken door de
rechter, anders een verklaring van de advocaat (van één van de ouders) waaruit blijkt dat de
echtscheiding in gang is gezet.
Voortijdige uitstroom zonder geldige reden.
Bij overige voortijdige uitstroom wordt geen cursusgeld terugbetaald.

Verandering van het aantal lesuren
Gedurende het cursusjaar kan er een verandering plaatsvinden van het aantal lesuren doordat je
overstapt van de ene opleiding naar de andere opleiding en/of door meer of vermindering van een
aantal vakken. Dit kan consequenties hebben voor het les- of cursusgeld.
Overstap opleiding, maar het aantal lesuren blijft gelijk
In dit geval wijzigt de hoogte van het cursusgeld niet.
Je gaat meer lesuren volgen (max. 28)
Je ontvangt een aanvullende factuur voor de bijgekomen lesuren x tarief cursusgeld x aantal
maanden.
Je gaat minder lesuren volgen
Bij voortijdige uitstroom van het aantal lesuren wordt geen cursusgeld terugbetaald.

Overstap deeltijd naar voltijd vavo
Van een overstap van deeltijd naar voltijd is sprake wanneer je gedurende de opleiding meer
lesuren gaat volgen, waardoor je boven de norm van 28 lesuren per week uitkomt en geen deeltijd
student meer bent. Dit heeft consequenties voor het les- of cursusgeld:


Bij team Front-office/Services (voorheen het studie- en informatiepunt (STIP)) kun je een verzoek
indienen voor teruggave van het cursusgeld. Je kunt 1/12 e gedeelte over de resterende volle
maanden van het betreffende cursusjaar terugkrijgen (zie 4.5).



De factuur voor het lesgeld zal door DUO worden berekend conform bepalingen verlate
instroom (zie 5.2)

Overstap voltijd naar deeltijd vavo


Zie paragraaf 5.5
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Tegemoetkoming in de studiekosten
Als deeltijd vavo student kun je in aanmerking komen voor een éénmalige vergoeding op basis van de Wet
Tegemoetkoming Deeltijders (TD). Dit kun je aanvragen bij DUO. Zie tabel hieronder.
Leeftijd

Betaling door

Betaling door

Rijksoverheid

VO-school

Jonger dan 18 jaar

Geen tegemoetkoming via DUO

Geen tegemoetkoming via DUO

18 jaar en ouder

Tegemoetkoming Deeltijdopleiding

Tegemoetkoming scholieren

via DUO*

via DUO

(voorwaarde > 6 lesuren per week)

* Of je een tegemoetkoming deeltijders krijgt, is afhankelijk van je inkomen.
Het bedrag bestaat uit een tegemoetkoming in het cursusgeld en een tegemoetkoming in de schoolkosten,
de hoogte van het bedrag is afhankelijk van het aantal lesuren die je per week volgt.
Kijk voor de meest actuele informatie op de website van DUO
Kinderbijslag en kindgebonden budget
De kinderbijslagregeling blijft gelden voor vavo-studenten van 16 en 17 jaar die ingeschreven blijven op
een school voor voortgezet onderwijs, mits zij een voldoende aantal lesuren hebben. Mogelijk bestaat er
ook recht op kindgebonden budget. Als je geen recht op kinderbijslag hebt en je studeert volledig op kosten
van je ouders/verzorgers, dan kunnen deze de kosten als aftrekpost Buitengewone Lasten voor de
inkomstenbelasting opvoeren.

Contactgegevens Front-office/Services (STIP)
Horizon College, team Front-office/Services (STIP)
Bezoekadres: Kruseman van Eltenweg 4, 1817 BC Alkmaar
Postadres: Postbus 30, 1800 AA Alkmaar
Telefoonnummer: 06 284 617 51
Mailadres: STIP-alkmaar@horizoncollege.nl

5.

Kosten van de opleiding bij voltijd vavo (lesgeld)

Lesgeld is van toepassing op studenten met een voltijd vavo opleiding.
De regelingen rondom het lesgeld zijn wettelijk vastgelegd in het Uitvoeringsbesluit Les- en
cursusgeldwet. Ook de hoogte van de bedragen wordt jaarlijks door het Ministerie van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschap (OCW) vastgesteld.
Lesgeld wordt geïnd als je staat ingeschreven voor een voltijd opleiding waarvoor je minimaal 29
lesuren per week volgt en als je bij aanvang van het schooljaar (1 augustus) 18 jaar of ouder bent.
De facturering en inning van het lesgeld wordt niet door het Horizon College gedaan, maar door DUO
en je ontvangt hiervoor van DUO een digitaal betalingsverzoek.

Hoogte lesgeld
Voor het schooljaar 2020-2021 bedraagt het lesgeld € 1.202,-.

Later ingeschreven
Stroom je later in het schooljaar in, dan hoef je niet het hele bedrag te betalen.
Word je op of na 1 november bij je opleiding ingeschreven, dan betaal je over de reeds verstreken
maanden van het schooljaar geen lesgeld.
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Maand van
Inschrijving

Instroom

Te betalen

Augustus

12/12

€

1.202,00

September

12/12

€

1.202,00

Oktober

12/12

€

1.202,00

November

9/12

€

901,50

December

8/12

€

801,33

Januari

7/12

€

701,17

Februari

6/12

€

601,00

Maart

5/12

€

500,83

April

4/12

€

400,67

Mei

3/12

€

300,50

Juni

2/12

€

200,33

Juli

1/12

€

100,17

Betaling door derden
Wil iemand anders jouw lesgeld in 1 keer betalen? Dan kan die persoon de betaalgegevens gebruiken
die in het betalingsverzoek staan. In termijnen betalen kan ook. Vul dan samen het formulier
Aanvraag betalingsregeling lesgeld in. Voor meer informatie hierover zie de website van het DUO.

Lesgeld in termijnen betalen
Als je in termijnen wilt betalen, kun je dit aanvragen via Mijn DUO.

Lesgeld terugkrijgen
De peildatum voor een inschrijving in een voltijd vavo-opleiding is 1 oktober 2020.
Bij uitschrijving op of na 1 oktober 2020 ben je lesgeld verschuldigd aan DUO.
Alleen bij uitschrijving vóór 1 oktober 2020 hoef je geen lesgeld te betalen aan DUO.
Schrijf je je vóór 1 mei 2021 uit bij je opleiding, dan kun je soms een deel van het betaalde lesgeld
terugkrijgen. Alleen in de volgende gevallen kun je (een deel van) het lesgeld terugkrijgen:
 Je stapt over naar een opleiding waarvoor je wettelijk cursusgeld moet betalen (bijv. deeltijd vavo).
 Je gaat scheiden of je ouders gaan scheiden en daardoor ben je niet in staat de lessen te volgen.
 Je bent zwanger.
 Jij, je partner of een familielid wordt ernstig ziek.
 Bij overlijden.

Terugkrijgen gaat niet automatisch. Je moet schriftelijk een verzoek indienen bij DUO.
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Overstap voltijd naar deeltijd vavo
Van een overstap van voltijd naar deeltijd is sprake wanneer je gedurende de opleiding minder
lesuren gaat volgen, waardoor je onder de norm van 29 lesuren per week uitkomt en geen voltijd
student meer bent. Dit heeft consequenties voor het les- of cursusgeld:


De factuur voor het cursusgeld wordt berekend conform bepalingen verlate instroom (zie 4.2).



Bij DUO kun je een verzoek indienen voor teruggave van het lesgeld (zie 5.5).

Overstap deeltijd naar voltijd vavo


Zie paragraaf 4.7

Tegemoetkoming scholieren
Je kan recht hebben op een tegemoetkoming scholieren als je een voltijd vavo-opleiding volgt en 18
jaar of ouder bent. Tegemoetkoming scholieren bestaat uit een basistoelage en een aanvullende
toelage, deze is afhankelijk van het inkomen van je ouders en je eigen woonsituatie.
Zorg er voor dat je het op tijd aanvraagt. Kijk voor de meest actuele informatie op de website van
DUO.
Leeftijd

Betaling door

Betaling door

Rijksoverheid

VO-school

Jonger dan 18 jaar

Geen tegemoetkoming via DUO

Geen tegemoetkoming via DUO

18 jaar en ouder

Tegemoetkoming scholieren

Tegemoetkoming scholieren

via DUO

via DUO

Geen verrekening met lesgeld
Je kunt de tegemoetkoming scholieren niet (meer) door DUO laten verrekenen met het lesgeld.
Kinderbijslag en kindgebonden budget
De kinderbijslagregeling blijft gelden voor vavo-studenten van 16 en 17 jaar die ingeschreven blijven op
een school voor voortgezet onderwijs, mits zij een voldoende aantal lesuren hebben. Mogelijk bestaat er
ook recht op kindgebonden budget.
Als je geen recht op kinderbijslag hebt en je studeert volledig op kosten van je ouders/verzorgers, dan
kunnen deze de kosten als aftrekpost Buitengewone Lasten voor de inkomstenbelasting opvoeren.

Contactgegevens DUO
Alle informatie kun je terug lezen op www.duo.nl
Voor vragen: DUO Infolijn Tel. (050) 599 77 55 elke werkdag bereikbaar van 09.00 tot 17.00 uur.
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6. Overige kosten van de opleiding
Naast de kosten voor het les- en cursusgeld zijn er nog andere kosten verbonden aan de opleiding. Dit
noemen wij onderwijsbenodigdheden. Deze kosten kunnen per schooljaar, per opleiding en per
leerweg verschillen. Je ontvangt van de opleiding een overzicht van de kosten.

Onderwijsbenodigdheden
Je kunt de benodigde boeken en leermiddelen huren via het boekenfonds van het Horizon College. Je dient
vooraf huur en borg te betalen, je kunt dit bedrag pinnen bij de VAVO. Daarna ontvang jij je boeken. Als je
via jouw vo-school gedetacheerd wordt, hoef je alleen borg te betalen, de schoolboeken worden dan
vergoed door het vavo. Aan het einde van het schooljaar kun jij je boeken weer inleveren. Voor de boeken
die nog in goede staat zijn, wordt de borg terugbetaald. Bij je intakegesprek wordt verteld op welke wijze
dit gebeurt. Overige leermiddelen zoals atlas, rekenmachine, woordenboeken, agenda, schriften,
multomappen, schrijfgerei, geodriehoeken e.d. dien je zelf aan te schaffen.

Facultatieve kosten
De facultatieve kosten bestaan uit kosten voor extra voorzieningen, faciliteiten of activiteiten die naar
keuze kunnen worden afgenomen, bijvoorbeeld een excursie waaraan je niet verplicht bent om deel te
nemen. Deze kosten worden dan apart en tegen kostprijs in rekening gebracht. De betaling verloopt
via MBOwebshop.nl. Bij problemen neem je contact op met MBOwebshop.nl: telnr. 020-2105550 Niet
deelnemen heeft geen gevolgen voor het volgen of afronden van de opleiding. Bij het niet betalen van
deze kosten kun je geen gebruik maken van deze faciliteiten.

Horizonpas
Iedere student heeft een Horizonpas nodig. Daarmee krijg je toegang tot de gebouwen van het
Horizon College. Maar ook voor andere zaken heb je de pas nodig, zoals loggen.
Je kunt de pas krijgen bij het Passenbureau.
Als je de Horizonpas kwijt geraakt bent of deze door je eigen schuld defect is, dan zijn de kosten
voor een nieuwe pas € 10,--, deze kosten dien je zelf te betalen.
Als je de Horizonpas vergeten bent, dan kan je een tijdelijke pas krijgen voor een dag, hiervoor
betaal je € 5,- administratiekosten. Voor vragen over de Horizonpas kun je terecht bij het
Passenbureau.

Kopiëren/printen/scannen
Voor alle print- en kopieeropdrachten moet je betalen. Scannen is gratis.
Om de print-, kopieer- en scanapparaten te kunnen gebruiken, heb je een ‘printsaldo’ nodig. Dit
saldo kun je opwaarderen door in te loggen op https://horizoncollege.mijnnieuweprinten.nl. Als je
het ‘Credit’ tabblad opent kun je vervolgens een bedrag kiezen (5, 10, 15 of 20 euro) en afrekenen
met iDEAL. Dit kan op school op een van de computers van het OLC, met je eigen meegebrachte
reader, eventueel via een internetbankieren app op je eigen smartphone, maar ook gewoon vanuit
huis.
Als je stopt met je opleiding, kun je het resterend saldo terugvragen. Daarvoor kun je een
formulier bij het passenbureau halen.

Kluisje
Je kunt een kluisje huren via de MBOwebshop.nl. Kosten € 17,00 per jaar. Je kunt het kluisje
openen met je Horizonpas. Het Horizon College is niet aansprakelijk bij verlies of diefstal van
eigendommen van studenten zoals jassen, helmen, tassen, boeken, mobiele telefoons, enzovoorts.
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7. Betaalmethoden cursusgeld en overige bijdragen
Het te betalen wettelijk cursusgeld wordt gefactureerd via AcceptEmail of bij hoge uitzondering een
factuur op papier. De betaaltermijn bij facturatie is meestal 30 dagen na de factuurdatum. Dit kan in
sommige gevallen afwijken. Let daarom altijd goed op de vervaldatum die op de factuur staat.
In geval van boeken wordt de bijdrage per PIN geïnd en de overige bijdragen via de
MBOwebshop.nl.
Als je minderjarig bent, is jouw wettelijke vertegenwoordiger verantwoordelijk voor de betaling.

Regeling voor betaling in termijnen
Ben je, of bij minderjarigheid jouw wettelijke vertegenwoordiger, dan wel werkgever / instantie, niet in
staat het verschuldigde bedrag ineens te voldoen, dan kan een betalingsregeling aangevraagd worden. Je
kunt een betalingsregeling aanvragen bij de Front-office/Services (voorheen het studie- en informatiepunt
(STIP).
De volgende voorwaarden gelden voor een betalingsregeling van het wettelijk cursusgeld:


Een betalingsregeling is alleen mogelijk wanneer het factuurbedrag minimaal € 200,00
bedraagt.



Je kunt een betalingsregeling aanvragen uiterlijk binnen 30 dagen na factuurdatum.



Standaard is 2 termijnen bij een factuurbedrag tussen € 200,00 en € 500,00.



Standaard is 3 termijnen bij een factuurbedrag boven de € 500,00.



De termijnen zijn maandelijks achtereenvolgend.



Bij verlate instroom, dient de laatste termijn betaald te worden voor de laatste lesdag.



De betalingsplichtige is vervolgens verantwoordelijk voor tijdige betaling. Bij het niet nakomen
van de regeling vervalt de betalingsregeling.

Het Horizon College stuurt een bevestigingsbrief met de gemaakte betalingsafspraak.
De volgende voorwaarden gelden voor een betalingsregeling van de overige bijdrage:


Een betalingsregeling kan mogelijk zijn voor het betalen van je onderwijsbenodigdheden.
Onduidelijkheden kun je bespreken met de contactpersoon van je sector: Dhr. K. Dekker.



Een betalingsregeling kan mogelijk zijn in geval van facultatieve kosten.

Betaalmethode AcceptEmail
De facturatie bij het Horizon College gebeurt door middel van Acceptemail. Een AcceptEmail is een
digitale factuur die je per e-mail ontvangt. Met enkele muisklikken kun je via iDEAL betalen. Digitaal,
veilig en snel.
Betalen was nog nooit zo makkelijk!
Jouw e-mailadres is voor ons het uitgangspunt om digitaal te kunnen factureren.
Deze digitale factuur kun je gemakkelijk via internet bankieren betalen. Door op de AcceptEmail-link in
de mail te klikken kom je in een betrouwbare en herkenbare iDEAL-omgeving, de door alle banken
ondersteunde standaard voor internetbetalingen. Bij de betaling wordt gebruik gemaakt van internet
bankieren via je eigen bank met de bekende specifieke beveiligingsmethodes. In de AcceptEmail staan
alle betalingsgegevens al ingevuld zoals begunstigde (naam en rekeningnummer), het bedrag dat nog
betaald moet worden en het betalingskenmerk.

Let er op dat je de AcceptEmail voor de vervaldatum betaalt, anders vervalt de AcceptEmail en de
mogelijkheid om via iDEAL te betalen. Meer informatie vind je op de Horizon College website en de ELO.
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Vragen kun je stellen bij de Front-office/Services van jouw locatie (voorheen het studie- en informatiepunt
(STIP)).

MBOwebshop.nl
Als je moet betalen voor een activiteit, bijvoorbeeld een excursie, dan doe je dit via de
MBOwebshop.nl.
De webshop kun je vinden in de ELO.

Onvoldoende financiële middelen voor het bekostigen van je opleiding
Als de financiële situatie van jou of je ouders het niet toe laat om met de reguliere voorzieningen je
studiekosten te betalen, kan je extra ondersteuning krijgen vanuit het Horizon College. Dit hangt wel af van
een aantal voorwaarden. Je kunt je hiervoor melden bij de Front-office/Services (voorheen het studie- en
informatiepunt (STIP)). Als blijkt dat je hiervoor in aanmerking komt, worden er met jou of je ouders
aanvullende afspraken gemaakt voor het treffen van een uitgebreide betalingsregeling of eventueel
kwijtschelding (dit wordt vastgesteld door een inkomenstoets).

8. Beëindiging opleiding
Als je (gedurende de opleiding) wil stoppen met de opleiding, dan ben je verplicht dit door te
geven aan je coördinator en je schriftelijk uit te schrijven. Dit kan ook per mail op
vavo@horizoncollege.nl.
Als je minderjarig bent dan heb je voor overschrijving naar een andere opleiding of uitschrijving
een handtekening van je ouders/verzorgers nodig.
Als je nog leer-/kwalificatieplichtig bent (jonger dan 18 en niet in het bezit van een startkwalificatie) dan
ben je wettelijk verplicht onderwijs te volgen en sta je onder toezicht van de leerplichtambtenaar van de
gemeente waar je woont.
Tegemoetkoming scholieren of deeltijders
Als je een tegemoetkoming scholieren of deeltijders ontvangt en je bent gestopt met je opleiding, dan moet
je zelf je tegemoetkoming stopzetten. Dit kan via Mijn DUO of met een Wijzigingformulier Student. Kijk
voor meer informatie op de website van DUO.

9. Communicatie over de factuur
Communicatie over de factuur van het Horizon College verloopt via de Front-office/Services (voorheen het
studie- en informatiepunt (STIP))

Vragen over de factuur
Als je vragen hebt naar aanleiding van een ontvangen factuur, dan kun je contact opnemen met de Frontoffice/Services (voorheen het studie- en informatiepunt (STIP)).

Niet eens met de factuur
Als je het niet eens bent met de factuur neem dan eerst contact op met de Front-office/Services (voorheen
het studie- en informatiepunt (STIP)) van het Horizon College. Als dit niet tot het gewenste resultaat leidt en
je bent van mening dat er ten onrechte kosten in rekening gebracht zijn, dan kun je binnen 14 dagen na
dagtekening van de factuur, een bezwaar indienen bij het Horizon College t.a.v. Bedrijfsadministraties (FA),
Postbus 30, 1800 AA Alkmaar. Team Bedrijfsadministraties zorgt ervoor dat het bezwaar uitgezet wordt bij de
betreffende sector.
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10. Sancties in geval van niet betalen
Indien je niet tijdig betaalt volgt er een betalingsherinnering en na twee weken zal je nogmaals
worden aangemaand. Wanneer na het versturen van een aanmaning de factuur niet binnen de
gestelde termijn is betaald, dan heeft het Horizon College de volgende sanctiemogelijkheden:


Het uit handen geven van de vordering aan een incassobureau. De hieruit voortvloeiende
kosten komen geheel voor rekening van de betalingsplichtige, waarbij de vordering
vermeerderd wordt met de wettelijke rente te rekenen vanaf de vervaldatum van de
factuur. Het Horizon College heeft hiervoor afspraken gemaakt met 2 incassobureaus, te
weten: Huting & van der Mije en Kerckhoffs & Lasonder.



Als aan de verplichting tot het betalen van het wettelijk cursusgeld voor het lopende schooljaar
niet of niet geheel is voldaan, ben je niet toelaatbaar tot het volgende schooljaar. De onderwijs
overeenkomst wordt dan beëindigd.



Eventuele terugvordering van geleverde goederen en uitsluiting van nog te leveren diensten.



Uitsluiting van examens (alleen in geval van examendeelnemer).
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