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1. Waarom krijg ik een factuur voor het wettelijk cursusgeld? 

Elke student van 18 jaar of ouder (peildatum 1 augustus 2015) en ingeschreven voor een BBL opleiding is 
wettelijk cursusgeld verschuldigd. 
Dit cursusgeld wordt door het ROC van Twente afgedragen aan het Ministerie van Onderwijs, Cultuur &  
Wetenschap.  

 
2. Ik heb vorig schooljaar al betaald, waarom krijg ik nu weer een factuur? 

Het cursusgeld is per schooljaar verschuldigd, daarom ontvang je dus elk schooljaar een factuur voor het 
wettelijk cursusgeld. 

 
3. Ik heb pas geleden ook al een factuur van het ROC gehad, waarom nu weer één? 

De onlangs ontvangen factuur betreft zeer waarschijnlijk kosten voor leermiddelen/boeken/vrijwillige 
bijdrage etc.  
Deze bijdragen worden apart van het cursusgeld gefactureerd. 
Bijgaande  factuur betreft dus alleen  wettelijk cursusgeld. 

 
4. Ik  ga niet meer naar school, moet alleen nog wat kleine zaken afronden, waarom krijg ik dan wel een  

factuur?           
Zolang je je diploma niet hebt behaald en niet bent uitgeschreven blijf je ingeschreven staan en moet je 
dus het volledige cursusgeld betalen. (zie ook het antwoord op vraag 5). 

 
5. Ik ben bijna klaar met de opleiding, moet ik dan het volledige bedrag betalen? 

Bij het verlaten van het ROC van Twente mèt diploma, kan na uitschrijving voor 1 mei 2016 een deel van 
het betaalde wettelijk cursusgeld op verzoek worden gerestitueerd. Dit dient aangevraagd te worden 
voor het einde van het schooljaar, waarin het diploma is behaald. 
Je kunt hiervoor een mail sturen met opgave van naam, geboortedatum en diplomadatum naar: 
studentenzaken@rocvantwente.nl  

 
6. Ik ga ongediplomeerd stoppen met de opleiding, moet ik dan wel het hele bedrag betalen? 

Alleen als je wordt uitgeschreven vóór 1 oktober 2015 hoef je geen wettelijk cursusgeld te betalen. Bij 
overstap tijdens het schooljaar naar een BOL-opleiding krijg je restitutie van het niet-gebruikte deel van 
het al betaalde wettelijk cursusgeld. In alle andere gevallen moet het volledige cursusgeld worden 
betaald.  

 
7. Wat moet ik doen als mijn werkgever wil betalen? 

Ben je voor 1 oktober 2015 gestart met je opleiding en wil je werkgever het wettelijk cursusgeld voor je 
betalen,  dan dient de Derdenmachtiging te worden ingevuld en ondertekend  en vóór 1 oktober 2015 
bij ons te zijn ingeleverd.  Na ontvangst wordt de factuur op naam van jezelf gecrediteerd en ontvangt 
de werkgever een op hun naam gestelde factuur.  
Derdenmachtigingen die ná 1 oktober zijn ingevuld en ondertekend gelden dus pas vanaf schooljaar 
2016-2017; dit betekent dat je voor het huidige schooljaar (2015-2016) alsnog zelf moet betalen.  
Start je na 1 oktober 2015 voor het eerst met een opleiding dan kun je de Derdenmachtiging ook na 1 
oktober 2015 inleveren. 
Wanneer de Derdenmachtiging ontvangen wordt zorgen wij ervoor dat uw factuur gecrediteerd wordt 
en de werkgever de factuur ontvangt. 
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