
Restitutiebeleid ROC Midden Nederland 

 

ROC Midden Nederland heeft eigen beleid t.a.v. restitutie van wettelijk verplicht cursusgeld. Dit beleid 
is gebaseerd op het beleid dat DUO hanteert voor restitutie van lesgeld aan bol-studenten. 

ROC MN hanteert de regel dat volledige restitutie alleen mogelijk is als de inschrijving schriftelijk wordt 
beëindigd vóór de dag waarop de lessen volgens roosterplanning beginnen. Bij tussentijds stoppen 
met de opleiding vindt er geen restitutie van het wvc plaats, met uitzondering van de volgende 
expliciet benoemde situaties. 

Controlelijst Restitutie wettelijk verplicht cursusgeld 

1 Volledig restitueren  Het wvc wordt volledig gerestitueerd of niet geïncasseerd middels 
een incassomachtiging, wanneer de inschrijving vóór de eerste 
lesdag volgens de roosterplanning, schriftelijk wordt ingetrokken. 
 

2 Gedeeltelijk restitueren Het wvc wordt voor 50% gerestitueerd wanneer de inschrijving 
schriftelijk wordt beëindigd na de eerste lesdag volgens 
roosterplanning maar voor de derde lesdag volgens 
roosterplanning. 
 

3 Restitutie in geval van 
overlijden 

In geval van overlijden wordt voor elke resterende maand van het 
cursusjaar 1/12e deel van het cursusgeld gerestitueerd. 
 

4 Restitueren in geval 
van ziekte of 
bijzondere 
familieomstandigheden 

Als de student de opleiding eerder beëindigt a.g.v. ernstige ziekte 
of bijzondere familieomstandigheden (dit ter beoordeling van de 
afdelingsmanager of directie), wordt voor elke resterende maand 
van het schooljaar 1/12e deel van het wvc gerestitueerd. 
 

5 Restitueren na eerder 
behalen van het 
diploma 
 

De student die het diploma behaalt vóór de einddatum van de 
cursus, heeft in sommige gevallen recht op restitutie van een 
gedeelte van het wvc. 
De terugbetaling wordt berekend over de nog resterende 
maanden in het schooljaar minus twee1, te beginnen na het einde 
van de maand waarin de opleiding is afgerond. 
Voor elke maand, die volgens deze berekening overblijft, wordt 
1/10e deel van het wvc terugbetaald. 
 

6 Restitutie bij overstap 
naar een bol-opleiding 

Als een student tijdens een opleiding overstapt van een bbl- naar 
een bol-opleiding binnen ROC MN, kan het ‘teveel’ betaalde 
cursusgeld gerestitueerd worden. Voor elke resterende maand 
van de cursusgeldperiode volgend op de start van zijn bol-
opleiding, wordt 1/12e deel terugbetaald, na bevestiging door het 
college dat de bol-opleiding verzorgt, dat de student is gestart 
met de opleiding. 
 

7 Restitutie bij overstap, 
na diplomering, naar 
vervolgopleiding hoger 
niveau 

De student krijgt op basis van het behalen van diploma, restitutie 
van het wvc, maar bij inschrijving voor een vervolgopleiding wordt 
het resterende wvc voor deze opleiding gefactureerd. 

 
1 De gevolgde redenatie is dat in een jaar van 12 maanden er slechts 10 maanden onderwijs wordt genoten. 



8 Restitutie bij 
tussentijdse overstap 
naar een ander 
opleidingsniveau 

De student krijgt 1/12e terug voor elke resterende maand van het 
betaalde wvc in de cursusgeldperiode. Bij inschrijving in de 
nieuwe opleiding wordt het resterende wvc voor deze opleiding 
gefactureerd. 
 

 

Restitutie kan slechts plaatsvinden als aan één van de onderstaande criteria voldaan is. De Financiële 
administratie en de afdeling DOS Back Office zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de uitvoering van 
het beleid. Wanneer de student wordt uitgeschreven om één van de hieronder gegeven redenen, dan 
zal de Financiële administratie op aangeven van DOS Back Office overgaan tot restitutie van het 
cursusgeld. De student hoeft hierin geen initiatief te nemen. 

Nb: Wanneer niet de student zelf, maar een derde o.b.v. een derdenmachtiging het cursusgeld heeft 
betaald, wordt het te restitueren bedrag terugbetaald aan deze derde, dus aan de betalende partij; niet 
aan de student in kwestie. Het beleid is dus expliciet ook van toepassing op deelnemers van 
Bedrijfsopleidingen die tussentijds stoppen met de opleiding. In dat geval ontvangt de opdrachtgever 
van Bedrijfsopleidingen de restitutie. De accountmanager en/of Projectleider kan de opdrachtgever 
hierover informeren. 

Het bedrag dat gerestitueerd wordt als de uitschrijving aan (één van) de genoemde criteria voldaan is, 
is afhankelijk van de maand waarin de uitschrijving plaatsvindt, en het niveau van de opleiding. Er 
gelden immers verschillende tarieven voor cursusgeld voor een opleiding op niveau-1 of -2, en die 
voor een opleiding op niveau-3 of -4. 


