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13 december 2022 

Onderwijskosten 

De onderwijskosten zijn als volgt vastgesteld: 

 

 
 

Fulltime School 

De studenten van de Fulltime School maken elk jaar een zendingsreis. De kosten voor deze 

zendingsreis zijn ongeveer €1.500,- à € 2000,- (afhankelijk van de reis). Dit bedrag wordt in 

januari gefactureerd en mag in één of twee termijnen betaald worden.  

 

CRKBO 

Stichting Royal Mission Productions is middels een audit geregistreerd bij het 

Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO) en daarom zijn de 

onderwijskosten vrijgesteld van BTW.  De arrangementskosten (accommodatie, 

voeding en aanpalende onkosten) en de boeken/lesmateriaal zijn inclusief 9% BTW.  

 

De inschrijfgelden worden kort na de start van de opleiding in rekening gebracht. 

Betalen 

De betalingen worden via iDeal of via een machtiging door Royal Mission Productions 

geïncasseerd. 

De reden dat we met machtigingen werken, is omdat we op deze wijze een goed beeld 

hebben van de deelnemers die betaald hebben. Tevens kunnen we de inkomsten plannen, 

hetgeen erg belangrijk is voor de stichting. Wanneer een deelnemer niet via een machtiging 

wil betalen, kan op basis van facturatie worden betaald. De betaaltermijn is dan 21 dagen. 

 

Kerken die het Groei-jaar volgen ontvangen een totaalfactuur op basis van het aantal 

deelnemers. Zo kan een kerk zelf beslissen welk bedrag zij aan de deelnemers doorbelasten. 

Termijnen 

Verschillend onderwijskosten kunnen in termijnen betaald worden. De reden dat we dit 

aanbieden, is omdat we begrijpen dat niet iedereen over hetzelfde inkomensniveau 

beschikt. De termijnen zijn zo opgebouwd dat ze starten met hogere bedragen en 

vervolgens afbouwen. De reden dat we dit doen, is omdat we merken dat het voor 

deelnemers gedurende het jaar steeds lastiger wordt om sponsors te vinden en/of zelf het 

geld bij elkaar te krijgen. Dat kan dan tot vervelende situaties leiden waarbij de deelnemer of 

de stichting in het nauw komt. We hopen dat op deze manier te vermijden. Tevens willen we 

op deze manier voorkomen om opslagpercentages voor termijnbetalingen te vragen.  

2023-2024 Onderwijs Arrangement Boeken Inschrijfgeld Totaal

Fulltime School € 5.305 € 2.420 € 300 € 75 € 8.100

Groei-jaar € 270 € 30 € 5 € 305

Groei-jaar voor kerken € 170 € 30 € 5 € 205

Kinderwerkopleiding online € 265 € 5 € 270

Kinderwerkopleiding blended € 365 € 5 € 370

School voor jonge leiders € 415 € 370 € 30 € 815

School voor leiders € 920 € 1.550 € 60 € 2.530

School voor leiders-jaar 2 € 865 € 870 € 30 € 1.765
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We hebben de volgende termijnen vastgesteld: 

 

 

 

Kinderwerkopleiding en Cursussen 

Deze onderwijsvarianten kunnen niet in termijnen worden betaald. 

School voor Leiders 

De kosten voor de School voor Leiders (ook van jaar 2) wordt  in twee termijnen via facturen 

verrekend.  

Groei-jaar voor kerken 

De kosten voor het Groei-jaar voor kerken wordt op basis van het aantal deelnemers in 

eenmaal gefactureerd aan de kerk.  

Tussentijdse beëindiging 

Indien een deelnemer zich heeft aangemeld en vóór de aanvang van een onderwijsvariant 

besluit om toch niet deel te nemen, wordt een bedrag in rekening gebracht dat in relatie 

staat tot de kosten van de onderwijsvariant en gemaakte onkosten.  Als een deelnemer 

besluit te stoppen na aanvang van een onderwijsvariant, wordt doorgaans 50% van de 

onderwijskosten in rekening gebracht. Wanneer een deelnemer na 10 december (wanneer 

van toepassing) tussentijds een onderwijsvariant beëindigt, dan vindt er geen restitutie plaats 

en wordt het hele bedrag in rekening gebracht. Boeken- en inschrijfgelden komen niet voor 

restitutie in aanmerking.  

Kosten bij tussentijdse beëindiging voor aanvang na aanvang na 10 dec. 

Fulltime school € 1.000 € 4.237,50 € 8.100 

Groei-jaar € 50 € 170 € 305 

Groei-jaar voor kerken € 35 € 120 € 205 

Kinderwerkopleiding online € 50 € 270   

Kinderwerkopleiding blended € 50 € 370   

School voor jonge leiders € 150 € 422,50 € 815 

School voor leiders € 300 € 1.295 € 2.530 

School voor leiders – jaar 2 € 200 € 897,50 € 1.765 

 

Restitutie van onderwijskosten bij tussentijdse beëindiging vindt plaats binnen 14 dagen na 

opzegging.  

 

1 sept.

€ 8.025

Voorschot 1 sept. 1 nov. 1 jan. 1 mrt.

€ 1.000 € 2.100 € 1.900 € 1.700 € 1.325

Eind sept. Eind jan.

€ 155 € 150

Eind sept. Eind jan.

€ 410 € 405

2 termijnen

2 termijnenSchool voor jonge Leiders

Groei-jaar

Fulltime school (excl. €75,- 

inschrijfkosten welke vóór 

inschrijving voldaan moeten zijn)

1 termijn

5 termijnen
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Het is niet mogelijk om gedurende de cursus / opleiding / school te stoppen en in een nieuw 

seizoen kosteloos verder te gaan. De kosten bij tussentijdse beëindiging zijn dan van 

toepassing en de deelnemer dient zich opnieuw in te schrijven en te betalen voor het nieuwe 

jaar.  

Royal Mission houdt zich het recht voor om bij te weinig studenten een onderwijsjaar te 

annuleren. De bovenstaande plichten komen dan te vervallen. Royal Mission houdt zich 

tevens het recht voor tot eenzijdige beëindiging van het onderwijscontract, in geval van 

ernstige belemmering van het volgen van het schoolprogramma (bijv. structurele ziekte, 

nalatigheid of wangedrag). Mocht dit voor 1 april van het schooljaar voorvallen dan geldt 

restitutie lesgeld naar evenredigheid van het schooljaar excl. voorschotbedragen t.b.v. o.a. 

reizen. 

Administratiekosten 

We hebben ervoor gekozen om minimale administratiekosten in rekening te brengen bij 

reguliere betalingen. De onderwijskosten dekken de kosten, die we maken, om het onderwijs 

aan te bieden en we willen zoveel mogelijk extra lasten vermijden. Echter, er zijn wel kosten 

verbonden aan betalingen die niet op tijd gedaan worden. Daarom zullen we wel 

administratiekosten ter hoogte van € 25,- in rekening brengen, wanneer betalingen niet 

geïncasseerd kunnen worden of facturen niet betaald worden. Wanneer we helaas in een 

situatie komen tot stelselmatige achterstand in betalingen, zijn we op enig moment 

genoodzaakt om een incassobureau in te schakelen. 

Sponsoring 

Het is mogelijk dat een deelnemer een sponsor vindt om een bijdrage te doen  

in de kosten. Dit kan door een bijdrage over te maken op de rekening van de betreffende 

student. Mocht een sponsor zijn bijdrage toch liever overmaken aan Royal Mission dan kan 

dat naar: Stichting Royal Mission Productions, IBAN nummer NL34 INGB 0006 0017 68, o.v.v. 

‘bijdrage - naam deelnemer’. 

  

Dit is dus geen gift aan Stichting Royal Mission en kan niet als zodanig worden opgevoerd bij 

de belastingaangifte.  

  

Let op: wanneer niet duidelijk vermeld is voor welke deelnemer de bijdrage is bedoeld, dan is 

het niet mogelijk om de bijdrage ten gunste van de betreffende deelnemer te laten komen! 

Fiscale voordelen 

Er kunnen fiscale voordelen zijn bij het volgen van onderwijs, ter hoogte van de 

kosten die de deelnemer zelf voldoet. Hier heeft de Belastingdienst regels voor 

opgesteld. Het is aan de deelnemers zelf om vast te stellen of hier gebruik van 

gemaakt kan worden. Zie hiervoor de website van de Belastingdienst.  

 

 

 


