OCenW-Regelingen

Regeling houdende uitwerking van het
Uitvoeringsbesluit Les- en cursusgeldwet 2000

Bestemd voor:

• cursusgeldperiode:

• scholen voor voortgezet onderwijs;

periode die gelijk is aan de duur van de opleiding met

• regionale opleidingscentra.

een maximum van een cursusjaar,
• cursusgeldplichtige:
cursist of indien deze minderjarig is, de wettelijke vertegenwoordiger,

Algemeen verbindend voorschrift

• lesgeld:
krachtens artikel 5, tweede lid, van de wet voor het des-

Datum: 20 juli 2000

betreffende schooljaar vastgestelde bedrag,

Kenmerk: SFB/2000-29852
Datum inwerkingtreding: 1 augustus 2000

• lesgeldplichtige:
degene die krachtens de wet lesgeld is verschuldigd,

Geldigheidsduur beleidsregel: n.v.t.
Juridische grondslag: art. 2, vierde lid, 3, tweede lid,

• schooljaar:

4, vierde lid, 6, tweede lid, onderdeel c, en vierde lid, 7

tijdvak van 1 augustus tot en met 31 juli daaropvolgend.

derde lid, 8, 9, tweede lid, onderdeel d, ULCW-2000

Relatie tot eerdere mededelingen: n.v.t.

Artikel 2.

Informatie verkrijgbaar bij:
Regiokantoren van de IB-Groep 050-5997755

Onderwijskaart
1.

De onderwijskaart, bedoeld in artikel 2 van het besluit,
bestaat uit 3, wat de gegevens betreft, gelijkluidende
delen. Na inschrijving van de leerling is een deel
bestemd voor de IB-Groep, een deel voor de lesgeld-

De staatssecretaris van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

plichtige en een deel voor de dagschool waaraan de
leerling is ingeschreven.

mede namens de minister van landbouw, cultuur en visserij;

2.

De ingevulde onderwijskaart bevat naast de in artikel
2, vierde lid, van het besluit genoemde gegevens:
a. geboortedatum en geslacht van de leerling en,

Gelet op de artikelen 2, vierde lid, 3, tweede lid, 4, vierde

indien deze minderjarig is, van de wettelijke verte-

lid, 6, tweede lid, onderdeel c, en vierde lid, 7, derde lid, 8,

genwoordiger,

9, tweede lid, 10 en 14, tweede lid, onderdeel d, van het

b. datum waarop de leerling is ingeschreven,

Uitvoeringsbesluit Les- en cursusgeldwet 2000 (Stb. 250);

c. schooljaar waarop de inschrijving betrekking heeft,
d. verklaring bedoeld in art 2, eerste lid, van het

Besluit:

besluit,
e. door de lesgeldplichtige op grond van artikel 4 van

Artikel 1.

het besluit gekozen wijze van betaling, en
f. ondertekening door de lesgeldplichtige.

Begripsbepalingen
In deze regeling wordt verstaan onder:
• besluit:
Uitvoeringsbesluit Les- en cursusgeldwet 2000,

3.

De IB-Groep draagt zorg voor tijdige verstrekking van
onderwijskaarten aan de lesgeldplichtigen en aan de
dagscholen.

• cursist:
degene die een opleiding volgt als bedoeld in artikel 15,
eerste lid, van het besluit,

Algemeen

NUMMER 21 •

5 • 20 september 2000

Artikel 3.

b.

overlijden van of ernstige ziekte bij een familielid tot

c.

echtscheiding van de ouders van de leerling.

Bewijs van uitschrijving
1.

Het bewijs van uitschrijving, bedoeld in artikel 3 van

en met de tweede graad van de leerling, en

het besluit, bestaat uit 3, wat de gegevens betreft,
gelijkluidende delen. Na inschrijving van de leerling is

Artikel 7.

een deel bestemd voor de IB-Groep, een deel voor de
Regeling houdende uitwer-

2.

king van het
Uitvoeringsbesluit Les- en
cursusgeldwet 2000

3.

lesgeldplichtige en een deel voor de dagschool waar-

Over te leggen bewijsmiddelen bij aanvraag tot restitu-

aan de leerling was ingeschreven.

tie lesgeld

Het ingevulde bewijs van uitschrijving bevat de in arti- 1.

Een aanvraag om teruggave van het lesgeld als bedoeld

kel 3, tweede lid, van het besluit genoemde gegevens.

in artikel 7, derde lid, van het besluit wordt gedaan

Bewijzen van uitschrijving worden door de IB-Groep
aan de dagscholen verstrekt.

aan de IB-Groep.
2.

Bij een aanvraag om terugbetaling op grond van artikel 7, tweede lid, wordt overgelegd in geval van:
a. onderdeel a, van het besluit: bewijsstuk waaruit

Artikel 4.

blijkt dat de opleiding met goed gevolg is afgerond,

Termijnbetaling lesgeld bij inschrijving na 30 septem-

b. onderdeel b, van het besluit: afschrift van het bewijs

ber
1.

van inschrijving aan een cursus,
Indien de lesgeldplichtige een opdracht tot automati-

c. onderdeel c, van het besluit: afschrift van of uittrek-

sche incasso voor betaling van het lesgeld in een of

sel uit de akte van overlijden van de leerling, of ver-

meer termijnen heeft verstrekt en de leerling na 30

klaring van een daartoe bevoegd arts, niet zijnde de

september van het schooljaar wordt ingeschreven,

behande-lend arts van de leerling waaruit blijkt dat

wordt de eerste termijn afgeschreven in de maand vol-

de leerling in het desbetreffende schooljaar redelij-

gend op de maand van inschrijving.
2.

kerwijs geen onderwijs meer kan volgen,

Een vervolgtermijn is opeisbaar drie maanden na het

d. onderdeel d, van het besluit juncto artikel 6, onder-

moment waarop de voorafgaande betalingstermijn is

deel a: afschrift van of uittreksel uit de akte van

vervallen, met dien verstande dat de laatste betalings-

overlijden van de partner van de leerling, of verkla-

termijn niet later wordt afgeschreven dan in de maand

ring van een daartoe bevoegd arts, niet zijnde de

september volgend op het schooljaar waarop die ter-

behandelend arts van de partner van de leerling,

mijn betrekking heeft.

e. onderdeel d, van het besluit juncto artikel 6, onderdeel b: afschrift van of uittreksel uit de akte van
overlijden van het familielid van de leerling, of ver-

Artikel 5.

klaring van een daartoe bevoegd arts, niet zijnde de

Bijzondere vorm van dagonderwijs
1.

behandelend arts van het familielid van de leerling,

Als een bijzondere vorm van dagonderwijs, bedoeld in

f. onderdeel d, van het besluit juncto artikel 6, onder-

artikel 6, tweede lid, onderdeel c, van het besluit,

deel c: afschrift van of uittreksel uit de echtschei-

wordt aangemerkt het door een gedetineerde leerling

dingsakte.

in het kader van een justitieel behandelplan volgen
van onderwijs dat wordt verzorgd door een reguliere

Artikel 8.

onderwijsinstelling.
2.

Bij een aanvraag tot vrijstelling van lesgeld in geval

Informatieverplichtingen dagscholen

van een inschrijving als bedoeld in het eerste lid,

1.

Dagscholen zenden de IB-Groep in de periode vanaf de

wordt een verklaring van de justitiële inrichting over-

aanvang van het onderwijs na de zomervakantie tot 1

gelegd waaruit blijkt dat de leerling daar is geïnter-

oktober ten minste wekelijks, op 4 oktober, en daarna

neerd en in het kader van een justitieel behandelplan

telkens op elke eerste dag van de maand het voor de

onderwijs volgt.

IB-Groep bestemde deel van de op grond van:
a. artikel 2 van het besluit ontvangen onderwijskaarten, en

Artikel 6.

b. artikel 3 van het besluit uitgereikte bewijzen van
uitschrijving.

Bijzondere familieomstandigheden
Onder bijzondere familieomstandigheden, bedoeld in de

2.

Indien de leerling de opleiding met goed gevolg heeft

artikelen 7, tweede lid, onderdeel d, en 14, tweede lid,

afgesloten, zendt de dagschool de IB-Groep het desbe-

onderdeel d, van het besluit worden verstaan:

treffende deel van het bewijs van uitschrijving binnen

a.

overlijden van of ernstige ziekte bij de partner van de

een week na de dag waarop de examencommissie de

leerling,

uitslag heeft bekend gemaakt of waarop het praktijkonderwijs is geëindigd.
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Algemeen

3.

Binnen 4 weken na ontvangst retourneren de dagscho-

Citeertitel

lijst waarop alle op 1 oktober van het schooljaar bij de

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling Les- en cur-

dagschool ingeschreven leerlingen zijn vermeld.

susgeldwet.

Artikel 9.
Inschrijvingsformulier cursus
1.

Artikel 12.

len aan de IB-Groep de hen ter controle toegezonden

De staatssecretaris van onderwijs, cultuur en wetenschappen,
Drs. K.Y.I.J. Adelmund

Regeling houdende uitwer-

Het inschrijvingsformulier, bedoeld in artikel 9, twee-

king van het

de lid, van het besluit, bestaat uit 2, wat de gegevens

Uitvoeringsbesluit Les- en

betreft, gelijkluidende delen. Na inschrijving van de
cursist is een deel bestemd voor het bevoegd gezag en

cursusgeldwet 2000

Toelichting

een deel voor de cursusgeldplichtige.
2.

Het ingevulde inschrijvingsformulier bevat naast de in
artikel 9, tweede lid, van het besluit genoemde gege-

Algemeen

vens in ieder geval:
a. geboortedatum en geslacht van de cursist en, indien Voorheen bevatte het Uitvoeringsbesluit LCW een groot
deze minderjarig is, van de wettelijke vertegenwoor- aantal gedetailleerde procedurele voorschriften en
diger,

beschrijvingen. Zoals in paragraaf 1.1 van de toelichting bij

b. datum waarop de cursist is ingeschreven,

het Uitvoeringsbesluit LCW 2000 is aangegeven, zijn deze

c. cursusgeldperiode waarvoor de inschrijving geldt,

voorschriften en beschrijvingen verplaatst naar de voorlig-

d. categorie van opleidingen als bedoeld in artikel 15,

gende ministeriële regeling. Enkele voorschriften met

eerste lid, van het besluit waarvoor de cursist is

betrekking tot de aanlevering van gegevens zijn vervallen,

ingeschreven, en

de overige zijn inhoudelijk ongewijzigd overgenomen.

e. ondertekening door de cursusgeldplichtige.

Daarnaast bevat de regeling een uitwerking van de nieuwe
mogelijkheden voor vrijstelling en restitutie, zoals die in
het besluit zijn neergelegd.

Artikel 10.
Bewijs van uitschrijving cursus
1.

Het bewijs van uitschrijving, genoemd in artikel 10

Artikel 2. De onderwijskaart

van het besluit, bestaat uit 2, wat de gegevens betreft,
gelijkluidende delen. Na uitschrijving van de cursist is
een deel bestemd voor het bevoegd gezag en een deel

tweede lid

voor de cursusgeldplichtige
2.

Het ingevulde bewijs van uitschrijving bevat in ieder

De ingevolge onderdeel a op de onderwijskaart te vermel-

geval:

den naam, adres, geboortedatum en geslacht van de leer-

a. naam van de cursusgeldplichtige,

ling - en indien van toepassing van zijn wettelijke verte-

b. naam van de cursist,

genwoordiger - zijn noodzakelijke identificatiegegevens.

c. datum waarop de inschrijving is beëindigd, en

Zij dienen overeen te stemmen met de persoonsgegevens

d. naam van de onderwijsinstelling

waaronder de leerling of diens wettelijke vertegenwoordiger is opgenomen in de gemeentelijke basisadministratie
persoonsgegevens (GBA). De bij de IB-Groep reeds bekende

Artikel 11.
Inwerkingtreding

persoonsgegevens worden op de onderwijskaart voorbedrukt (waarbij het voor de betrokkene uiteraard mogelijk

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 augustus is onjuist geachte gegevens te wijzigen). Vanuit de GBA
2000.

krijgt de IB-Groep elk voorjaar de gegevens aangeleverd
van alle geregistreerde personen die op 1 augustus daaropvolgend 16 jaar oud zijn. Gezien het feit dat verreweg de
meesten van hen lesgeldplichtig dagonderwijs zullen blijven volgen, krijgen allen een onderwijskaart toegezonden
waarop hun persoonsgegevens zijn voorbedrukt.
Onderwijskaarten voor leerlingen die op 1 augustus 17 jaar
oud zijn, bevatten tevens voorbedrukte persoonsgegevens
van de wettelijke vertegenwoordiger die zich in het vooraf-

Algemeen
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gaande jaar op de onderwijskaart aan de IB-Groep als lesgeldplichtige heeft bekend gemaakt.
Ingevolge onderdeel b bevat de onderwijskaart de datum
van inschrijving. Wordt de aanvraag tot inschrijving voor
een schooljaar ingewilligd op enig moment vooraf-gaand
aan dat schooljaar, dan vangt de inschrijving aan op de
eerste dag van het schooljaar, te weten 1 augustus. Wordt
Regeling houdende uitwer-

het verzoek om inschrijving gedaan in de loop van het

king van het

schooljaar, dan is de datum van inschrijving gelijk aan de

Uitvoeringsbesluit Les- en

datum waarop de onderwijsinstelling de onderwijskaart

cursusgeldwet 2000

heeft ondertekend. Antedateren van de onderwijskaart is
dus niet toegestaan.

Artikel 3. Bewijs van uitschrijving

tweede lid
Ingevolge artikel 3, tweede lid, onderdeel d, van het
besluit bevat het bewijs van uitschrijving de datum waarop
de inschrijving is beëindigd. In beginsel is dit de datum
waarop de dagschool de aanvraag tot beëindiging van de
inschrijving heeft ontvangen. Indien de uitschrijving
geschiedt omdat de leerling de opleiding met goed gevolg
heeft afgesloten, is de datum van beëindiging van de
inschrijving de datum waarop de examencommissie de uitslag van het examen aan de leerling heeft bekend
gemaakt. Indien sprake is van een met goed afsluiten van
praktijkonderwijs, dat niet is gericht op het behalen van
een diploma, dan is de inschrijving beëindigd op de datum
waarop de leerling instroomt in een arbeidsplaats.

Artikel 4. Termijnbetaling lesgeld
bij inschrijving na
30 september
Bij inschrijving na 30 september van het schooljaar wordt
het lesgeld, indien de lesgeldplichtige heeft gekozen voor
betaling in termijnen, afhankelijk van de maand van
inschrijving automatisch afgeschreven volgens onderstaand schema.
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Algemeen

Betalen in de maand
nov

dec

jan

feb

mrt

apr

mei

jun

jul

aug

sep

Inschrijving
in demaand:
oktober

6/12

3/12

3/12

Regeling houdende uitwerking van het

november

6/12

3/12

3/12

Uitvoeringsbesluit Les- en
cursusgeldwet 2000

december

6/12

januari

3/12
4/12

februari
maart
april
mei

3/12
3/12

4/12

3/12
4/12

3/12
4/12

3/12
4/12

juni

3/12
4/12

juli

3/12
4/12

3/12

De breuken geven het gedeelte weer van het totale lesgeld- onvrijwillig karakter van het onderwijs dat zij moeten volbedrag op jaarbasis. Vanaf de maand januari is de som van

gen, zijn zij vrijgesteld van lesgeld.

de breuken 7/12, omdat bij instroom vanaf dat moment
ingevolge artikel 5 van het besluit een lager lesgeldbedrag
verschuldigd is.

Artikel 6. Bijzondere
familieomstandigheden

Het gehele lesgeld moet uiterlijk in de maand september
volgend op het schooljaar zijn voldaan. Voor het eerstvol-

De vrijstellingsregeling wegens overlijden of ernstige ziek-

gende schooljaar verschijnt de eerste termijn namelijk

te van een familielid omvat volgens de nota van toelich-

reeds in oktober van dat jaar.

ting bij artikel 7, tweede lid, onderdeel d, van het besluit
in ieder geval de kring van bloed- en aanverwanten in de
eerste graad. Voor leerlingen zou dit uitsluitend hun

Artikel 5. Bijzondere vorm van
dagonderwijs

ouders omvatten. In onderdeel b van deze regeling wordt
de werkingssfeer van genoemd artikellid daarom uitgebreid tot bloed- en aanverwanten in de tweede graad.

eerste lid
In deze bepaling gaat het om jeugdige gedetineerden die
volgens het op hen betrekking hebbende behandelplan
onderwijs dienen te volgen, terwijl de justitiële inrichting
niet beschikt over een interne dagschool als bedoeld in
artikel 6, tweede lid, onderdeel b, van het besluit. In dergelijke gevallen wordt het onderwijs verzorgd door een reguliere onderwijsinstelling. Ten behoeve van de bekostiging
van die onderwijsinstelling moet voor deze leerlingen een
onderwijskaart worden ingevuld; gelet echter op het

Algemeen
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Artikel 7. Over te leggen bewijsmiddelen bij aanvraag tot
restitutie lesgeld

ArtiInschrijvingsformulier en
kelen 9 cursus
en 10
Anders dan lesgeld wordt cursusgeld door de onderwijsin-

tweede lid

stellingen zelf geïnd. Deze instellingen zijn vrij ten aanzien van de vorm van het in- en uitschrijvingsformulier en

Regeling houdende uitwer-

Het in onderdeel a bedoelde bewijsstuk waaruit blijkt dat

binnen zekere grenzen ook ten aanzien van de gegevens

king van het

de opleiding met goed gevolg is afgerond, bestaat voor het

met betrekking tot de cursist waarover zij willen beschik-

Uitvoeringsbesluit Les- en

regulier voortgezet onderwijs en beroepsonder-wijs uit een ken. De voorschriften die het besluit en de regeling terza-

cursusgeldwet 2000

kopie van het diploma of de cijferlijst, en voor het prak-

ke geven, zijn beperkt tot de gegevens die voor de IB-

tijkonderwijs uit een verklaring van de school dat de leer-

Groep noodzakelijk zijn bij de beoordeling van een aan-

ling is ingestroomd in een arbeidsplaats.

vraag om teruggave van lesgeld wegens een overstap naar

Uit de ingevolge onderdeel c over te leggen geneeskundige

een cursus in de beroepsbegeleidende leerweg.

verklaring hoeft slechts te blijken dat de leerling wegens
ernstige ziekte redelijkerwijs geen onderwijs meer kan volgen; de aard van de ziekte hoeft niet te worden vermeld.

De staatssecretaris van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

De IB-Groep beoordeelt niet zelf of de ziekte van dien aard

Drs. K.Y.I.J. Adelmund

is dat de leerling redelijkerwijs geen onderwijs meer kan
volgen, maar gaat af op het oordeel van de ingeschakelde
arts. Om de vertrouwensrelatie tussen arts en patiënt niet
nodeloos onder druk te zetten, is mede op verzoek van de
Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering van
de Geneeskunst bepaald dat de leerling of diens wettelijke
vertegenwoordiger zich voor de geneeskundige verklaring
zal moeten wenden tot een niet-behandelend arts.
Uiteraard neemt de IB-Groep wel genoegen met een verklaring van de behandelend arts, indien deze tot afgifte daartoe bereid zou zijn.
Het met betrekking tot onderdeel c opgemerkte is van
overeenkomstige toepassing op de bewijsstukken die op
grond van de onderdelen d en e moeten worden overgelegd.

Artikel 8. Informatieverplichtingen
dagscholen

tweede lid
Indien de leerling zijn opleiding heeft afgerond met het
behalen van een diploma, dan zendt de dagschool het ingevolge artikel 3, eerste lid, van het besluit op haar initiatief
op te maken bewijs van uitschrijving aan de IB-groep binnen een week nadat de examencommissie de examenuitslag aan de leerling heeft bekendgemaakt. Mutatis mutandis geldt hetzelfde indien de leerling het volgen van praktijkonderwijs met goed gevolg heeft afgesloten.
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