
Opleidingskosten Friesland College 
studiejaar 2022-2023
In een opleiding in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) krijg je als student te maken met 
verschillende kosten. Het Friesland College zet alles hier voor je op een rijtje.

Richtlijnen ministerie

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft strakke richtlijnen voor opleidingskosten in 

het mbo. Het Friesland College volgt deze regels.

Om onderwijs te geven, ontvangt het Friesland College financiële middelen van het ministerie 

van onderwijs. Het ministerie vergoedt echter niet alle kosten. Dit betekent dat we studenten ook 

aanvullende kosten in rekening moeten brengen.

Onderwijsbenodigdheden:
Onder onderwijsbenodigdheden verstaan we kosten 
voor bijvoorbeeld studieboeken, (digitale) 
leermiddelen en andere studiebenodigdheden zoals 
beroepskleding, schoenen en een laptop. Het gebruik 
van een eigen laptop is noodzakelijk om lessen op 
school en in de thuissituatie te kunnen volgen. Elke 
opleiding geeft informatie met alle specificaties 
waaraan de laptop moet voldoen middels een 
laptopadvies op de leermiddellijst. De onderwijs-
benodigdheden zijn voor rekening van jou als 
student. Meestal moet je al die spullen al bij de start 
in je bezit hebben. Informeer bij je opleiding welke 
onderwijsbenodigdheden je moet aanschaffen en 
waar je dat kunt doen. Let op: jij kunt vaak zelf 
bepalen waar jij deze spullen koopt, al dan niet 
tweedehands.

Extra activiteiten of faciliteiten: 
Bovenop de basisuitrusting kan de school extra 
activiteiten of faciliteiten aanbieden die je niet direct 
nodig hebt om je opleiding af te kunnen ronden. Niet 
verplicht dus, ook al vinden wij deze activiteiten of 
faciliteiten wel waardevol en soms zelfs onmisbaar, 
als je in een bepaalde branche wilt gaan werken. Je 
kunt bijvoorbeeld denken aan bepaalde excursies of 
reizen. Het is een keuze om hieraan deel te nemen en 
als je wilt deelnemen zijn daar kosten aan verbonden. 
Omdat het om extra activiteiten of faciliteiten gaat, is 
het uiteraard wel mogelijk om zonder deze bijdrage 
je opleiding af te ronden. Als je er voor kiest om niet 
deel te nemen kun je ook geen gebruik maken van 
de aangeboden voorzieningen en activiteiten. Je 
kunt dan wel verplicht worden om een vervangend 
programma te volgen. Je opleiding informeert je of 
dit van toepassing is.
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Een overzicht
De kosten waar jij als student van het Friesland 
College mee te maken krijgt, zijn verdeeld in vier 
groepen:

Wettelijk geregelde bijdragen 
Lesgeld bol entree niveau 2 t/m 4 en VAVO voltijd 
voor 18 jaar en ouder
Als je op 1 augustus 18 jaar of ouder bent, moet 
je voor het volgen van een bol-opleiding lesgeld 
betalen aan het Ministerie van Onderwijs, Cultuur 
en Wetenschap. Als je nog geen 18 jaar bent hoef je 
geen lesgeld te betalen.
• voor 2022-2023 is het lesgeld vastgesteld op

€1239,00

Cursusgeld bbl voor 18 jaar en ouder
Als je op 1 augustus 18 jaar of ouder bent, moet 
je voor het volgen van bbl-opleidingen cursusgeld 
betalen aan het Friesland College. Ben je nog geen 
18, dan hoef je geen cursusgeld te betalen.

- Voor 2022-2023 is het cursusgeld vastgesteld 
op € 258,00 voor bbl, entree en niveau 2

- € 624,00 voor bbl, niveau 3/4

Basisuitrusting: 
Het Friesland College krijgt een vergoeding van het 
ministerie van onderwijs voor het verzorgen van 
onderwijs. Vanuit deze vergoeding worden o.a. de 
volgende zaken betaald: intake, inschrijving, 
opleidingsinformatie, introductieprogramma en de 
basisuitrusting. Bij basisuitrusting kun je denken aan 
vaste computers in de schoolgebouwen, digitale 
readers, machines, gereedschappen, 
gebruiksmaterialen tijdens de lessen en examens. Het 
betreft hier zaken waar elke student recht op heeft 
bij het volgen en afronden van een opleiding op 
onze school, dus hier hoef je niks voor te betalen.
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2023-2024

Cursusgeld bbl voor 18 jaar en ouder
De overheid betaalt een deel van jouw opleiding. Als je 
op 1 augustus 18 jaar of ouder bent én op 1 oktober 
staat ingeschreven, moet je ook een deel zelf betalen. 
Hoeveel precies, verschilt per opleiding. Ben je op 1 
augustus jonger dan 18? Dan betaal je geen lesgeld.

• Voor een bol-opleiding of voltijd vavo betaal je 
	 € 1357,00,- lesgeld. Je ontvangt in de 2e helft 
 van september de factuur lesgeld van DUO.
•   Voor een bbl-opleiding op entree en niveau 2 
 betaal je € 270,- lesgeld. Je ontvangt begin oktober
  de factuur cursusgeld van het Friesland College.
•   Voor bbl op niveau 3 of 4 betaal je € 654,- cursus-
 geld. Je ontvangt begin oktober de factuur cursus-
 geld van het Friesland College.
• Voor deeltijd vavo betaal je € 0,86 per 45 minuten 
 onderwijs.
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Opleidingskosten Friesland College 
studiejaar 2022-2023
In een opleiding in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) krijg je als student te maken met 
verschillende kosten. Het Friesland College zet alles hier voor je op een rijtje.

Richtlijnen ministerie

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft strakke richtlijnen voor opleidingskosten in 

het mbo. Het Friesland College volgt deze regels.

Om onderwijs te geven, ontvangt het Friesland College financiële middelen van het ministerie 

van onderwijs. Het ministerie vergoedt echter niet alle kosten. Dit betekent dat we studenten ook 

aanvullende kosten in rekening moeten brengen.

Onderwijsbenodigdheden:
Onder onderwijsbenodigdheden verstaan we kosten 
voor bijvoorbeeld studieboeken, (digitale) 
leermiddelen en andere studiebenodigdheden zoals 
beroepskleding, schoenen en een laptop. Het gebruik 
van een eigen laptop is noodzakelijk om lessen op 
school en in de thuissituatie te kunnen volgen. Elke 
opleiding geeft informatie met alle specificaties 
waaraan de laptop moet voldoen middels een 
laptopadvies op de leermiddellijst. De onderwijs-
benodigdheden zijn voor rekening van jou als 
student. Meestal moet je al die spullen al bij de start 
in je bezit hebben. Informeer bij je opleiding welke 
onderwijsbenodigdheden je moet aanschaffen en 
waar je dat kunt doen. Let op: jij kunt vaak zelf 
bepalen waar jij deze spullen koopt, al dan niet 
tweedehands.

Extra activiteiten of faciliteiten: 
Bovenop de basisuitrusting kan de school extra 
activiteiten of faciliteiten aanbieden die je niet direct 
nodig hebt om je opleiding af te kunnen ronden. Niet 
verplicht dus, ook al vinden wij deze activiteiten of 
faciliteiten wel waardevol en soms zelfs onmisbaar, 
als je in een bepaalde branche wilt gaan werken. Je 
kunt bijvoorbeeld denken aan bepaalde excursies of 
reizen. Het is een keuze om hieraan deel te nemen en 
als je wilt deelnemen zijn daar kosten aan verbonden. 
Omdat het om extra activiteiten of faciliteiten gaat, is 
het uiteraard wel mogelijk om zonder deze bijdrage 
je opleiding af te ronden. Als je er voor kiest om niet 
deel te nemen kun je ook geen gebruik maken van 
de aangeboden voorzieningen en activiteiten. Je 
kunt dan wel verplicht worden om een vervangend 
programma te volgen. Je opleiding informeert je of 
dit van toepassing is.

Uitgave van het Friesland College
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Een overzicht
De kosten waar jij als student van het Friesland 
College mee te maken krijgt, zijn verdeeld in vier 
groepen:

Wettelijk geregelde bijdragen 
Lesgeld bol entree niveau 2 t/m 4 en VAVO voltijd 
voor 18 jaar en ouder
Als je op 1 augustus 18 jaar of ouder bent, moet 
je voor het volgen van een bol-opleiding lesgeld 
betalen aan het Ministerie van Onderwijs, Cultuur 
en Wetenschap. Als je nog geen 18 jaar bent hoef je 
geen lesgeld te betalen.
• voor 2022-2023 is het lesgeld vastgesteld op

€1239,00

Cursusgeld bbl voor 18 jaar en ouder
Als je op 1 augustus 18 jaar of ouder bent, moet 
je voor het volgen van bbl-opleidingen cursusgeld 
betalen aan het Friesland College. Ben je nog geen 
18, dan hoef je geen cursusgeld te betalen.

- Voor 2022-2023 is het cursusgeld vastgesteld 
op € 258,00 voor bbl, entree en niveau 2

- € 624,00 voor bbl, niveau 3/4

Basisuitrusting: 
Het Friesland College krijgt een vergoeding van het 
ministerie van onderwijs voor het verzorgen van 
onderwijs. Vanuit deze vergoeding worden o.a. de 
volgende zaken betaald: intake, inschrijving, 
opleidingsinformatie, introductieprogramma en de 
basisuitrusting. Bij basisuitrusting kun je denken aan 
vaste computers in de schoolgebouwen, digitale 
readers, machines, gereedschappen, 
gebruiksmaterialen tijdens de lessen en examens. Het 
betreft hier zaken waar elke student recht op heeft 
bij het volgen en afronden van een opleiding op 
onze school, dus hier hoef je niks voor te betalen.
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Je kunt misschien studiefinanciering krijgen of geld lenen
van DUO.


