
 

 
SCHOOL VOOR VAVO 
 

Kosten schooljaar 2021 - 2022:  
 
Vmbo/havo/vwo voltijd  
Er is sprake van voltijd vanaf 28 lesuren per week. 
 

- lesgeld :  € 1.216,00  
                                      (te betalen aan DUO; indien je op 1 augustus 18 jaar of ouder bent) 
 

- Boekengeld volgens boekenlijst 
 
vmbo/havo/vwo deeltijd  
Er is sprake van deeltijd bij minder dan 28 lesuren per week. 
 
- Cursuskosten:  € 0,80 per lesuur (45 minuten). (2021 - 2022) 

Dit is op jaarbasis € 36,00 per lesuur per jaar  
Voorbeeld: je volgt Engels = 4 uur per week 
Dus je betaalt: 4 x  € 36,00  = € 144,00 voor 1 jaar 

  
- Boekengeld volgens boekenlijst 
 
 
Tegemoetkoming scholieren  
Als je 18 jaar of ouder bent, heb je recht op een tegemoetkoming scholieren*. Deze tegemoetkoming 
is een gift. Bij een voltijd-traject kun je een tegemoetkoming scholieren voltijd aanvragen, die bestaat 
uit een basistoelage en een eventuele aanvullende toelage.  
 
Bij een deeltijd-traject kun je een eenmalige tegemoetkoming deeltijders aanvragen. De hoogte van 
deze tegemoetkoming hangt af van het aantal lesminuten per week. 
 
De formulieren om een tegemoetkoming aan te vragen, zijn verkrijgbaar bij het Infopunt van  
ROC Tilburg of via de site van DUO. 
De aanvraag voor de tegemoetkoming kan je 3 maanden voordat je 18 jaar wordt, indienen. 
 
Schoolkosten Rutte-leerlingen 
Leerlingen die via de Rutte-regeling gedetacheerd worden hoeven geen lesgeld te betalen. De kosten 
voor het huren van de boeken worden vergoed. De rekening voor het huren van de boeken dient eerst 
zelf betaald te worden en na aanvang van het schooljaar kan deze rekening ingediend worden bij de 
administratie van de School voor Vavo. 
 
Tegemoetkoming scholieren Rutte-leerlingen 
Als je 18 jaar of ouder bent dan kun je, ongeacht het aantal lesuren, een voltijd tegemoetkoming 
scholieren aanvragen. 
 
De formulieren om een tegemoetkoming aan te vragen, zijn verkrijgbaar bij het Infopunt van  
ROC Tilburg of via de site van DUO. 
http://www.duo.nl/particulieren/scholier/financiering-voor-scholieren/een-tegemoetkoming-
aanvragen.asp  
 

*Of je in aanmerking komt voor een tegemoetkoming scholieren hangt af van je school, je leeftijd en je 
nationaliteit 

Aanmelden voor de opleiding bij VAVO 

vóór 20 JULI 2021 
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