Schoolkosten
ZW Uiterlijke Verzorging
KD Schoonheidsverzorging BOL
Leerweg BOL

Leerjaar 1

Crebonr 23159

Niveau

3

Wettelijk geregelde bijdragen

Bedrag

Jaarlijks wordt het les- of cursusgeld vastgesteld door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (www.duo.nl). Als je op 1 augustus
een BOL opleiding volgt en jonger bent dan 18 jaar, betaal je geen lesgeld. Als je op 1 augustus van het cursusjaar 18 jaar of ouder bent, moet je
lesgeld betalen. De rekening voor het lesgeld ontvang je via OC&W.

Lesgeld
Totaal Wettelijk geregelde bijdragen

€ 1.202,00
€ 1.202,00

Basisuitrusting
Onder basisuitrusting verstaan we de leermiddelen die je nodig hebt en die door school ter beschikking gesteld worden tijdens de lessen. Je kunt
er voor kiezen om de artikelen die hier staan weergegeven zelf aan te schaﬀen. Dit geschiedt dan volledig op vrijwillige basis.

Materialenpakket 1e jaars
Harspakket 1 - Basispakket
Harspakket 2 - Aanvullende pakket
Basispakket Linnengoed

Onderwijsbenodigdheden *

Bedrag

De onderwijsbenodigdheden (inclusief boeken) betreﬀen de leermiddelen waarvan wij verwachten dat je hier over beschikt bij aanvang van de
lessen. Voor de start van het schooljaar ontvang je via school bericht met meer informatie over de deﬁnitieve leermiddelenlijst.

(Eventuele) vrijstelling
Beauty level niveau 3

€ 289,00

Beauty level ondernemen complete set

€ 122,43

Werkkledingset

€ 110,00

Werkschoen Bestlight

€ 25,95

Startrekenen Online

€ 16,00

Boeken

€ 40,00

Totaal Onderwijsbenodigdheden

Overige diensten

€ 603,38

Bedrag

Huur kluisje

€ 15,00

Borg kluisje

€ 10,00

Bijdrage aan de algemene studentenverzekering

€ 4,50

Softwareprogramma ClaroRead
Totaal Overige diensten

€ 29,50

* Voor sommige prijzen zijn wij afhankelijk van de opgave van leveranciers. Hierdoor is het mogelijk dat prijzen zijn bijgesteld na publicatie van
dit overzicht.

Schoolkosten
ZW Uiterlijke Verzorging
KD Schoonheidsverzorging BOL
Leerweg BOL

Leerjaar 1

Crebonr 23159

Niveau

4

Wettelijk geregelde bijdragen

Bedrag

Jaarlijks wordt het les- of cursusgeld vastgesteld door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (www.duo.nl). Als je op 1 augustus
een BOL opleiding volgt en jonger bent dan 18 jaar, betaal je geen lesgeld. Als je op 1 augustus van het cursusjaar 18 jaar of ouder bent, moet je
lesgeld betalen. De rekening voor het lesgeld ontvang je via OC&W.

Lesgeld
Totaal Wettelijk geregelde bijdragen

€ 1.202,00
€ 1.202,00

Basisuitrusting
Onder basisuitrusting verstaan we de leermiddelen die je nodig hebt en die door school ter beschikking gesteld worden tijdens de lessen. Je kunt
er voor kiezen om de artikelen die hier staan weergegeven zelf aan te schaﬀen. Dit geschiedt dan volledig op vrijwillige basis.

Materialenpakket 1e jaars
Harspakket 1 - Basispakket
Harspakket 2 - Aanvullende pakket
Basispakket Linnengoed

Onderwijsbenodigdheden *

Bedrag

De onderwijsbenodigdheden (inclusief boeken) betreﬀen de leermiddelen waarvan wij verwachten dat je hier over beschikt bij aanvang van de
lessen. Voor de start van het schooljaar ontvang je via school bericht met meer informatie over de deﬁnitieve leermiddelenlijst.

(Eventuele) vrijstelling
Beauty level niveau 3

€ 289,00

Beauty level ondernemen complete set

€ 122,43

Werkkledingset

€ 110,00

Werkschoen Bestlight

€ 25,95

Startrekenen Online

€ 16,00

Boeken

€ 40,00

Totaal Onderwijsbenodigdheden

Overige diensten

€ 603,38

Bedrag

Huur kluisje

€ 15,00

Borg kluisje

€ 10,00

Bijdrage aan de algemene studentenverzekering

€ 4,50

Softwareprogramma ClaroRead
Totaal Overige diensten

€ 29,50

* Voor sommige prijzen zijn wij afhankelijk van de opgave van leveranciers. Hierdoor is het mogelijk dat prijzen zijn bijgesteld na publicatie van
dit overzicht.

