
 

Betaalwijze wettelijk cursusgeld MBO 
 
Een student moet vanaf start van de opleiding cursusgeld betalen als hij/zij op 1 augustus 18 jaar of ouder is en op of na 1 
oktober ingeschreven staat voor een BBL opleiding. 
 
Gegevens student 
Student ID  
Naam  
Adres  
Postcode en plaats  
Geboortedatum  
 
 
 
 
Wijze van betalen (aankruisen hoe je wilt betalen) 

o  Betaling in één keer (je ontvangt een factuur) 
o  Betaling in termijnen (je ontvangt een factuur met hierop vermeld de betalingsregeling) 

niveau 1/2 in 2 termijnen 
niveau 3/4 in 3 termijnen 

o  Onderstaande werkgever c.q. instantie gaat het cursusgeld voor mij betalen. 
Zorg er wel voor dat je werkgever c.q. de instantie het formulier invult en ondertekent, anders krijg je een factuur die 
je in één keer moet betalen. 

 
 
 
 
Gegevens werkgever/instantie 

Onderstaande werkgever c.q. instantie verklaart hierbij de betalingsverplichting van het wettelijk cursusgeld van bovenstaande 
student over te nemen voor de duur van de opleiding en na ontvangst van de factuur zorg te dragen voor betaling van het 
verschuldigde bedrag binnen de gestelde betalingstermijn (30 dagen).  

Naam bedrijf/instantie  
 

Adres  
 

Postcode en plaats  
 

Contactpersoon  
 

E-mailadres (voor facturen)  
Aanvullende gegevens 
(kostenplaats, PO nummer)  

Ondertekening 
bedrijf/instantie 

Datum 
 
Handtekening contactpersoon 

Stempel bedrijf/instantie 
(indien aanwezig) 

 
 
 
 
 

 
Stuur het ingevulde en ondertekende formulier naar:  
Noorderpoort 
Dienst Bedrijfsvoering, afd. Studentenadministratie (BWF) 
Antwoordnummer 2505 
9700 VA Groningen 
(postzegel is niet nodig) 
 
Of mailen naar cursusgeld@noorderpoort.nl  
 

mailto:cursusgeld@noorderpoort.nl


 
 
 

TOELICHTING 
 
• Je ontvangt dit formulier als je staat ingeschreven voor een BBL opleiding.  
• Dit formulier is van toepassing op de gehele duur van de opleiding. 
• Je moet cursusgeld betalen als je op 1 augustus 18 jaar of ouder bent en op of na 1 oktober ingeschreven staat voor een 

BBL opleiding. 
• Begin je na 1 oktober met je opleiding, dan betaal je alleen cursusgeld over de nog resterende maanden van dat schooljaar. 

Voor een eventueel volgend schooljaar krijg je wel een factuur voor het volledige bedrag. 
Als je voor 1 mei per lopend schooljaar de opleiding afrondt met een diploma, dan krijg je automatisch een deel van het 
cursusgeld terug. 

• Wil je gebruik maken van betaling in termijnen of wil jouw werkgever of een instantie het cursusgeld voor je betalen, dan 
moet het formulier binnen 3 weken na ontvangst ingeleverd zijn. 

• LET OP: Lever je dit formulier niet tijdig in, dan ontvang je een factuur voor het gehele bedrag. 
• Maak voor het inleveren van het formulier gebruik van de antwoordenveloppe (postzegel is niet nodig). 
• Voor meer informatie verwijzen we je naar de “Financiële Studentenwijzer” onder “weten en regelen” in de Noorderportal op 

onze website (www.noorderpoort.nl). 
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