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Daar is de schoolfactuur…en wat nu?
Studeren brengt extra uitgaven met zich mee. De schoolfacturen 
kunnen doorwegen op het gezinsbudget.

Welke kosten?
Voor de opleiding wordt geen inschrijvingsgeld gevraagd. 

De school heeft een duidelijk overzicht van de te verwachten kosten 
per module. 

Je kan dit bekijken op https://verpleegkunde-duffel.be/praktisch/kosten.
Je ontvangt dit overzicht eveneens tijdens een infomoment of bij 
inschrijving. 

Hoe

Bestelling met levering en betalen 
via éénmalige domiciliëring,
Gespreide betaling aanvragen kan

Contant of met
bancontact

Overschrijving of bancontact in de 
school

Overschrijving of bancontact in de 
school

Overschrijving of bancontact in de 
school

Overschrijving of bancontact in de 
school

Overschrijving of bancontact in de 
school

Wanneer

Vanaf definitieve 
inschrijving

1e schoolfactuur
eind september 
2e schoolfactuur
eind januari
3de schoolfactuur
eind juni

1e schoolfactuur: 
eind september 
2e schoolfactuur: 
eind januari

1e schoolfactuur
eind februari
2e schoolfactuur
eind juni
3de schooljaar
eind januari

1e schoolfactuur: 
eind februari
2e schoolfactuur
eind juni

1ste schoolfactuur

Waar

Via onlineservice  
Standaard Boekhandel

Of met lijst rechtstreeks 
bij Standaard Boekhan-
del* of een andere boek-
handel naar keuze

Via de school of per post

Via de school of per post

Via de school of per post

Via de school of per post

Via de school

Wat

Handboeken

Derde jaar 
start september

Start september

Derde jaar 
start februari

Start februari

Optie: 
Ziekenhuisuniform

*Zie rubriek “betalen met opleidingscheques”

Per module van 22 weken krijg je 2 facturen: de eerste maand waarin je start en de 
laatste maand van deze module. 
In het 3de jaar, dat een tijdspanne heeft van 2 modules, ontvang je 3 facturen.

Studenten die de opleiding stoppen tijdens de module krijgen de eindfactuur zo snel 
mogelijk.



Toelages en hulpmiddelen

Schoolfactuur – gespreid betalen
De schoolfactuur van HBO5 Verpleegkunde kan doorheen de module gespreid betaald worden. 
Mocht je dit willen dan kan je contact opnemen met onze verantwoordelijke facturatie, Annik 
Vermeulen (secretariaatsmedewerker). 
Dit kan via:

 ● het telefoonnummer van de school: 015 68 68 00
 ● Smartschool-mail

Groeipakket (voorheen ‘studietoelage’)
Ook als HBO5-verpleegkunde student heb je mogelijk recht op een 
financiële ondersteuning van de overheid. Vanaf het schooljaar 
2019-2020 vraag je als HBO5 student je schooltoeslag aan via het 
groeipakket en niet langer via de dienst studietoelage. 

Alle info kan je vinden op:  
https://www.groeipakket.be/nl/participatietoeslagen

Betalen met opleidingscheques?
Mogelijks kom je in aanmerking voor digitale opleidingscheques. Hier kan je je schoolfactuur en handboeken mee be-
talen. Let wel op! Enkel de handboeken via de Standaard boekhandel worden door de school terugbetaald. 

De aanvraag gebeurt via het WSE-loket van de Vlaamse Overheid. Bestel nooit, meer opleidingscheques dan dat je 
kosten hebt. Er kan niet op teruggeven worden.  
Bij de aanvraag heb je het ODB-registratienummer nodig van de school: ODB-X10001. 

Alle info kan je vinden op https://www.vlaanderen.be/opleidingscheques-voor-werknemes

Ondersteuning bij financiële moeilijkheden
Financiële problemen?
Zijn er financiële problemen om het factuur te vereffenen en wens je een vertrouwelijk 
gesprek, dan kan je hiervoor een afspraak maken met Anne-Lies Rens, psycholoog/
zorgcoördinator HBO5 Verpleegkunde. 

Dit kan via: 
 ● haar rechtstreeks telefoonnummer op school: 015 68 68 06
 ● e-mail: annelies.rens@snorduffel.be  
 ● Smartschool-mail

Standaardformulieren tegemoetkoming mutualiteiten 
Mutualiteiten geven een tegemoetkoming bij deelname aan themaklassen/meerdaagse activiteiten en soms ook bij 
daguitstappen. De vergoedingen en formulieren verschillen per mutualiteit. Je kan bij je mutualiteit terecht voor meer 
informatie.

Als je mutualiteit tussenkomt dan kan je de documenten op school laten invullen door onze verantwoordelijke 
facturatie, Annik Vermeulen (secretariaatsmedewerker).

OCMW
Heb je het moeilijk om de schoolrekening te betalen of het nodige schoolmateriaal te kopen? Mogelijks biedt het 
OCMW van de gemeente waar je woont een financiële tussenkomst.  
De contactgegevens van het OCMW  kan je vinden op de website van je gemeente of stad. Je kan er terecht tijdens 
de openingsuren, dat mag zonder afspraak.

Projecten die de opleiding financieren
Zie voor meer info op onze website 
https://verpleegkunde-duffel.be/praktisch/heb-je-recht-op-financiele-en-praktische-ondersteuningen/.



Contact

HBO5 Verpleegkunde Duffel
Sint-Norbertusinstituut

Rooienberg 23
2275 Duffel

Tel.: 015 68 68 00
E-mail: verpleegkunde@snorduffel.be

www.verpleegkunde-duffel.be


