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Inleiding 

In dit financieel reglement vind je alle informatie over de betaling van je opleiding, de 

verlengingsmogelijkheden, het restitutiebeleid, de regeling studieonderbreking en de procedure op- 

& afstroom.  

1. Betalen van de scholingskosten 

Na definitieve aanmelding ontvang je rond de start van je opleiding, cursus of training de factuur. Op 
de factuur staat vermeld wanneer de scholingskosten per automatische incasso van je rekening 
worden afgeschreven. De (eerste) afschrijfdatum is ongeveer 2 weken na ontvangst van de factuur. 
 

1.1 Betalen per opleidingsjaar 

Duurt de opleiding meerdere jaren, dan bestaat er de mogelijkheid om de opleiding per jaar te 
betalen. Je geeft bij de aanmelding zelf aan van welke betalingsoptie je gebruik wilt maken.  
 

1.2 Betalen in termijnen 

Opleidingen, cursussen en trainingen waarvan de kosten meer dan € 201,00 bedragen en die langer 
dan 3 maanden duren, kunnen in termijnen betaald worden. Betaal je een meerjarige opleiding per 
jaar en is het jaarbedrag hoger dan € 201,00, dan kun je de scholingskosten per jaar ook in termijnen 
betalen.  
 
De extra kosten voor het betalen in termijnen zijn € 8,80 per termijn. De termijnen worden 
maandelijks achtereenvolgend geïncasseerd.  
 
In de offerte of op het aanmeldingsformulier staat het aantal termijnen waarin betaald kan worden. 
De volledige termijntabel vind je in bijlage 1 van dit reglement.  
 

2. Verlenging van BBL-opleiding 

Mocht je je BBL-opleiding niet binnen de gestelde tijd kunnen afronden, dan is er de mogelijkheid om 
de opleidingstijd te verlengen. Verlengingen vinden plaats op basis van lesweken. Vakantieweken zijn 
geen lesweken en worden niet meegerekend in het bepalen van de nieuwe einddatum. De 
studieloopbaanbegeleider bepaalt voor hoeveel lesweken je een verlenging nodig hebt. Er zijn drie 
mogelijkheden tot verlenging. 
 

2.1 Verlenging van de BBL-opleiding met 10 lesweken 

Verlenging met 10 lesweken is alleen mogelijk wanneer je je in de afrondende fase van je opleiding 
bevindt. De verwachting is dat je de opleiding binnen 10 lesweken kunt afronden. Je betaalt 25% van 
de jaarprijs van de opleiding voor deze verlenging. De verlenging kan niet in termijnen betaald 
worden. Er is geen restitutie mogelijk.  
 

2.2 Verlenging van de BBL-opleiding met 20 lesweken 

Verlenging met 20 lesweken is mogelijk wanneer de verwachting is dat je de opleiding binnen 20 
lesweken kunt afronden. Je betaalt 50% van de jaarprijs van de opleiding voor deze verlenging. 
Afhankelijk van de hoogte van het bedrag kan er in termijnen betaald worden (zie bijlage 1). 
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Wanneer je de opleiding binnen 10 lesweken afrondt, dan ontvang je de helft van de betaalde 
verlengingskosten terug. In paragraaf 3.5 vind je meer informatie hoe je de restitutie kunt aanvragen. 
 

2.3 Verlenging van de BBL-opleiding met 40 lesweken 

Verlenging met 40 lesweken is mogelijk wanneer de verwachting is dat je de opleiding binnen 40 
lesweken kunt afronden. Je betaalt de jaarprijs van de opleiding voor deze verlenging. Afhankelijk 
van de hoogte van het bedrag kan er in termijnen betaald worden.  
 
Wanneer je de opleiding binnen 20 lesweken afrondt, dan ontvang je de helft van de betaalde 
verlengingskosten terug. In paragraaf 3.5 vind je meer informatie over hoe je de restitutie kunt 
aanvragen. 
 

2.4 Verlenging van de BBL-opleiding als gevolg van de coronacrisis 

Soms is er vanwege overmacht sprake van een gedwongen, tijdelijke studieonderbreking of een 
vermindering van lesuren en/of praktijkbegeleiding. Dit is mogelijk tijdens de coronacrisis het geval. 
Toch kan niet altijd voorkomen worden dat er voor sommige studenten studievertraging ontstaat. In 
die gevallen kan een verlenging gewenst zijn om alsnog het diploma te halen. 
 
Loop je vanwege de uitval van lessen en/of praktijkbegeleiding studievertraging op? Dan wordt jouw 
opleiding mogelijk kosteloos verlengd voor 10 of 20 lesweken. Deze periode bepalen we aan de hand 
van de periode waarin ROC Friese Poort gedurende de coronacrisis niet de geplande lesuren c.q. 
praktijkbegeleiding heeft kunnen bieden. De aanvraag voor deze verlenging wegens corona loopt via 
je studieloopbaanbegeleider.  
 

3. Restitutiebeleid 

Het kan voorkomen dat er redenen zijn waardoor je de opleiding voortijdig verlaat. Er zijn drie 
redenen waarbij je bij voortijdige uitstroom in aanmerking komt voor een gedeeltelijke teruggaaf van 
de scholingskosten. De restitutietabel en voorwaarden staan in bijlage 2 van dit reglement. Het 
restitutiebeleid is van toepassing op BBL-opleidingen met een offerte, branche erkende opleidingen 
en cursussen/ trainingen met een minimale duur van een scholingsjaar (40 lesweken).  
 

3.1 Voortijdige uitstroom door behalen diploma 

Heb je je diploma minimaal 20 lesweken voor het einde van je betaalde studietijd behaald, dan kun 
je een deel van de scholingskosten terugvragen. In de restitutietabel zie je het percentage van de 
scholingskosten dat je terug kunt vragen. In paragraaf 3.5 vind je meer informatie over hoe je de 
restitutie kunt aanvragen. 
 

3.2 Voortijdige uitstroom door ernstige ziekte/overlijden van een familielid in de 1e graad of 

partner 

Als je als gevolg van ernstige ziekte of overlijden van een familielid in de 1e graad of je partner de 
opleiding niet kunt vervolgen, dan kun je een deel van de scholingskosten terugvragen. Onder een 
familielid in de 1e graad wordt verstaan: partner, ouders en (stief/adoptie)kinderen. In paragraaf 3.5 
vind je meer informatie over hoe je de restitutie kunt aanvragen. 
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3.3 Voortijdige uitstroom door ernstige ziekte/overlijden van de student 

Als je als gevolg van een ernstige ziekte je opleiding niet kunt vervolgen kun je een deel van de 
scholingskosten terugvragen. In paragraaf 3.5 vind je meer informatie over hoe je de restitutie kunt 
aanvragen. 
 
Wanneer de student komt te overlijden maken de nabestaanden hier melding van bij ROC Friese 
Poort Bedrijfsopleidingen. Het aanvragen van de restitutie staat beschreven in paragraaf 3.5. 
 

3.4 Voortijdige uitstroom door andere redenen 

Als je om een andere reden dan de in paragraaf 3.1 t/m 3.3 benoemde redenen de opleiding 
voortijdig verlaat is er geen recht op restitutie van de scholingskosten.  
 

3.5 Aanvragen van restitutie  

Restitutie om bovenstaande redenen ontvang je niet automatisch, die moet je zelf aanvragen. Je 
kunt de restitutie op twee manieren aanvragen. 
 

1. Per post: 

ROC Friese Poort Bedrijfsopleidingen 
T.a.v.  Administratie & Financiën  
Postbus 136 
8900 AC Leeuwarden 
 

2. Per email: 

volwassenen@rocfriesepoort.nl o.v.v. aanvraag voor restitutie  
 
Dien je aanvraag voor restitutie maximaal 10 lesweken na de definitieve uitschrijfdatum in. 
Aanvragen die na deze termijn binnenkomen, worden niet meer in behandeling genomen.   
 

4. Regeling studieonderbreking bij BBL-opleidingen 

Bij ROC Friese Poort Bedrijfsopleidingen kun je -in bijzondere situaties- je studietijd tijdelijk 
onderbreken. De duur van zo’n tijdelijke studieonderbreking is maximaal 12 maanden. In deze 
periode wordt gegarandeerd dat behaalde resultaten geldig blijven. Ook kan de studie hervat 
worden vanaf het punt waarop de studieonderbreking in ging*.  
 
Een studieonderbreking betekent niet dat je de scholingskosten niet hoeft te betalen. Ook is er geen 
sprake van restitutie. Je betaalt de volledige scholingskosten en eventuele bijkomende kosten van 
het lopende opleidingsjaar. Wanneer je de studie hervat en je door de studieonderbreking de 
vastgestelde opleidingstijd overschrijdt, zijn er verlengingskosten van toepassing. 
 
Bijzondere situaties op basis waarvan je een studieonderbreking kunt aanvragen zijn bijvoorbeeld: 
zwangerschap, psychische problemen, uitzending of interne opleiding van defensiemedewerkers of 
andere langdurige verplichtingen voor je werkgever. 
 
 
 
* Mochten er wijzigingen vanuit het ministerie van OC&W komen, waardoor er grote wijzigingen in de opleiding moeten 

worden doorgevoerd, dan vervalt deze garantie.  
 

mailto:volwassenen@rocfriesepoort.nl
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4.1 Aanvragen tijdelijke studieonderbreking 

Een tijdelijke studieonderbreking vraagt je studieloopbaanbegeleider voor je aan. Als je bij de 
aanmelding akkoord bent gegaan met de uitwisseling van (voortgang)gegevens met je werkgever, 
dan brengen wij je werkgever op de hoogte van jouw aanvraag voor een tijdelijke 
studieonderbreking.  
 

5. Op- & afstromen BBL-opleidingen 

Het kan voorkomen dat je, nadat je gestart bent met de opleiding, het advies krijgt om een opleiding 
op een hoger of een lager niveau te gaan volgen. Afhankelijk van de opleiding en het niveau 
waartussen je wisselt, kan dit financiële consequenties hebben.  
 
Op het moment dat je, in overleg met je studieloopbaanbegeleider, besluit om de opleiding op een 
hoger of lager niveau te gaan volgen, wordt de nieuwe studieduur vastgesteld. Je 
studieloopbaanbegeleider meldt de op- of afstroom en je ontvangt een nieuwe offerte. In deze 
offerte staan de financiële consequenties van de op- of afstroom weergegeven. Deze stuur je 
ondertekend retour naar ROC Friese Poort Bedrijfsopleidingen om je op- of afstroom te bevestigen.  
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Bijlage 1: termijntabel 
 
      Aantal termijnen 

 €    0  t/m  €      200  1 

 €    201  t/m  €      400  2 

 €    401  t/m  €      600  3 

 €    601  t/m  €      800  4 

 €    801  t/m  €   1.000  5 

 € 1.001  t/m  €   1.200  6 

 € 1.201  t/m  €   1.400  7 

 € 1.401  t/m  €   1.600  8 

 € 1.601  t/m  €   1.800  9 

 € 1.801  t/m  €   2.000  10 

 € 2.001  t/m  €   2.200  11 

 € 2.201  t/m  €   2.400  12 

 € 2.401  t/m  €   2.600  13 

 € 2.601  t/m  €   2.800  14 

 € 2.801  t/m  €   3.000  15 

 € 3.001  t/m  €   4.000  16 

 € 4.001  t/m  €   5.000  17 

 € 5.001  t/m  €   6.000  18 

 € 6.001  t/m  €   7.000  19 

 € 7.001  t/m  €   8.000  20 

 € 8.001  t/m  €   9.000  21 

 € 9.001  t/m  € 10.000  22 

 
De opleiding moet twee maanden voor de einddatum van de opleiding volledig betaald zijn. Hierdoor 
kan er in bepaalde gevallen afgeweken worden van deze termijntabel.  
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Bijlage 2: restitutietabel 
 

Uitschrijving na start 
opleiding 

Restitutie % ahv 
lesweken 

0 - 10 lesweken 75% 

11 -20 lesweken  50% 

21 – 30 lesweken 25% 

31- 40 lesweken  0% 
  

Naast de drie redenen die beschreven zijn in paragraaf 3 stelt ROC Friese Poort Bedrijfsopleidingen de 
volgende voorwaarden aan restitutie:  

 
- Er is alleen restitutie mogelijk van scholingskosten en niet van kosten van lesmateriaal of 

andere bijkomende kosten. 
 

- Restitutie is alleen mogelijk bij opleidingen met minimale duur van scholingsjaar (40 
lesweken).  

 
- Het restitutiepercentage wordt berekend over de scholingskosten zoals vermeld in de offerte 

of op het aanmeldingsformulier.  
 

- Restitutie geldt niet voor opleidingen in de derde leerweg Maritiem Urk en opleidingen voor 
Inburgering (zie paragraaf 3.6).  


