Aanvraag terugbetaling cursusgeld 2021-2022
Retouradres: Drenthe College, t.a.v. debiteurenadministratie, Antwoordnummer 173, 7800 VB Emmen of
via de mail naar debiteuren@drenthecollege.nl Lees eerst de toelichting of kijk op www.drenthecollege.nl
1. Gegevens van de student
Naam
Studentennummer
Geboortedatum
IBAN rekeningnummer en
tenaamstelling
2. Reden van het verzoek tot terugbetaling cursusgeld (vastgestelde bedragen per maand)
□ Behalen diploma (vóór 1 mei)

□ Overstap naar beroeps opleidende leerweg (BOL) of examen
deelnemer (Extraneus) (vóór 1 juli)

□ Ernstige ziekte of overlijden van student (vóór 1 juli)
□ Ernstige ziekte of overlijden van familielid of partner (vóór 1 juli)
3. Datum uitschrijving
Op welke datum is de student
bij de school uitgeschreven?

4. Ondertekening
Plaats
Datum ondertekening
Handtekening cursusgeld plichtige
Let op! Vergeet niet alle bewijsstukken mee te
sturen.
5. Ondertekening gemachtigde Drenthe College
Naam
Datum
Handtekening
Dit formulier moet voor schooljaar 2021-2022 uiterlijk 31 juli 2022 worden ingediend.

Toelichting
Wanneer kan er cursusgeld worden terugbetaald?
In een aantal gevallen kan een student in aanmerking komen voor (gedeeltelijke) terugbetaling van het betaalde cursusgeld:
1 (Versneld) behalen diploma
De diplomadatum telt als uitschrijfdatum. Een kopie van het diploma moet met de aanvraag restitutie meegestuurd worden.
2 Overstap naar beroeps opleidende leerweg (BOL)
De aanvraag restitutie moet tezamen met een kopie van de nieuwe onderwijsovereenkomst ingeleverd worden.
3 Overstap van leerweg of niveau
De student stapt binnen het schooljaar over naar een hoger niveau of leerweg waarvoor een ander cursusgeldtarief geldt.
1/12 Deel voor ieder in cursusjaar resterende maand waarin de student niet langer zal zijn ingeschreven voor het oude
niveau, zal worden gerestitueerd. Overstap naar een lager niveau geeft geen recht op restitutie.
4 Overstap naar inschrijving als examendeelnemer (extraneus)
De aanvraag restitutie moet tezamen met een kopie van de nieuwe Overeenkomst Examendeelnemer ingeleverd worden.
5 Wegens overlijden of ernstige ziekte van de cursist
Lever de aanvraag restitutie in tezamen met een originele verklaring van een onafhankelijk arts (niet de behandelend arts),
waaruit blijkt dat de student geen onderwijs meer kan volgen als gevolg van de ziekte.
Bij overlijden is een schriftelijke verklaring van de studiecoach of opleidingsmanager afdoende.
6 Bijzondere familieomstandigheden volgens ministeriële normen:
• Een familielid overlijdt of wordt ernstig ziek.
Hieronder worden verstaan: ouders, kinderen, kleinkinderen, broers of zussen. Er moet een afschrift meegestuurd worden van
de overlijdensakte of een originele verklaring van een onafhankelijke arts (niet de behandelend arts), waaruit blijkt dat de
student geen onderwijs meer kan volgen als gevolg van overlijden of ziekte van een familielid.
• De partner overlijdt of wordt ernstig ziek.
De partner overlijdt of wordt ernstig ziek en de student schrijft zich om deze reden uit. Er moet een afschrift meegestuurd
worden van de overlijdensakte of een originele verklaring van een onafhankelijke arts (niet de behandelend arts), waaruit blijkt
dat de partner ziek is en de student daarom geen onderwijs meer kan volgen. (uit deze verklaring moet duidelijk het verband
blijken tussen de ziekte van de partner en het stoppen met de opleiding)
Tevens een uittreksel van GBA waaruit blijkt dat er sprake is van een partnersituatie.
• De ouders gaan scheiden en de student is daardoor niet meer in staat de lessen te volgen.
De ouders gaan scheiden tijdens het schooljaar en de student schrijft zich om deze reden uit. Er moet met de aanvraag
meegestuurd worden:
- als de echtscheiding nog niet is uitgesproken door de rechter: een verklaring van de advocaat (van één) van de ouders
waaruit blijkt dat de echtscheiding in gang is gezet.
- Als de echtscheiding is uitgesproken door de rechter tijdens het schooljaar: een afschrift van de echtscheidingsakte.
- Als de echtscheiding is uitgesproken door de rechter maximaal één jaar voor het begin het schooljaar: een afschrift van de
echtscheidingsakte en een verklaring van de studiecoach of medewerker van maatschappelijk werk, waaruit blijkt dat de
studie gestaakt wordt vanwege de echtscheiding. Ligt de uitspraak meer dan één jaar voor het begin van het schooljaar dan
wordt het verzoek op deze grond afgewezen.

Hoeveel cursusgeld wordt er terugbetaald?
Het verzoek om teruggave van het cursusgeld moet voor het einde van het betreffende schooljaar (31 juli) bij de school
binnen zijn. Daarbij bepaalt de datum waarop de student zich uitschrijft hoeveel deze terug kan krijgen volgens een
vastgestelde terugbetaaltabel (zie les- en cursusgeldreglement DC). Deze datum staat op het uitschrijfbewijs en diploma of
kan nagevraagd worden bij de school.
Als u via incassomachtiging heeft betaald zal restitutie pas na 56 dagen volgen (wettelijke termijn van stornering).
Let op: is de student wel gestopt en voldoet aan één van bovengenoemde voorwaarden voor restitutie, maar (nog) niet
uitgeschreven, dan kan er geen restitutie verleend worden.
Voor het aanvragen van restitutie moet het formulier ‘aanvraag terugbetaling cursusgeld volledig ingevuld en ondertekend
voor 31 juli 2022 ingeleverd worden bij: debiteuren@drenthecollege.nl of
Drenthe College t.a.v. de debiteurenadministratie, antwoordnummer 173 - 7800 VB Emmen.

Cursusgeld restitutie bij
diplomering
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€
306,00
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113,85
101,20
88,55
75,90
63,25
50,60
37,95
25,30
12,65
-

275,40
244,80
214,20
183,60
153.00
122,40
91,80
61,20
30,60
-

