Schoolkosten
CIOS Basis Goes
KD Sport en Bewegen BOL Goes
Leerweg BOL

Leerjaar 2

Crebonr 23163

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

Onderwijsbenodigdheden *

€ 1.202,00
€ 1.202,00

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.

Startrekenen Compact Handboek Startrekenen Compact

€ 24,70

4-ringsmappen (2 stuks)
Digitale methode Bewegen samen regelen
Totaal Onderwijsbenodigdheden

Bijdrage activiteiten

€ 15,00
€ 39,70

Bedrag

Dit betreﬀen de kosten voor de extra activiteiten. Deze zijn vrijwillig en niet noodzakelijk voor het volgen van de opleiding en het behalen van
een diploma, maar hebben wel een meerwaarde voor de opleiding. Kies je er voor om niet deel te nemen dan is het wel mogelijk om de
opleiding af te ronden. Je moet dan wel de door de opleiding aangeboden vervangende activiteiten volgen. Voor deelname dienen de bijdrage te
zijn voldaan.

Watersport 2 daagse
Landkamp
Bewegingsrecreatiekamp
Totaal Bijdrage activiteiten

Overige diensten
Bijdrage aan de algemene studentenverzekering

€ 98,00
€ 120,00
€ 48,00
€ 266,00

Bedrag
€ 4,50

Huur kluisje

€ 15,00

Borg kluisje

€ 10,00

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
CIOS Basis Goes
KD Sport en Bewegen BOL Goes
Leerweg BOL

Leerjaar 2

Crebonr 23163

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

Onderwijsbenodigdheden *

€ 1.202,00
€ 1.202,00

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.

4-ringsmappen (2 stuks)
Studiereader Starttaal 12M Studiereader Starttaal

€ 40,00

Digitale methode Bewegen samen regelen

€ 15,00

Startrekenen Compact Handboek Startrekenen Compact

€ 24,70

Totaal Onderwijsbenodigdheden

Bijdrage activiteiten

€ 79,70

Bedrag

Dit betreﬀen de kosten voor de extra activiteiten. Deze zijn vrijwillig en niet noodzakelijk voor het volgen van de opleiding en het behalen van
een diploma, maar hebben wel een meerwaarde voor de opleiding. Kies je er voor om niet deel te nemen dan is het wel mogelijk om de
opleiding af te ronden. Je moet dan wel de door de opleiding aangeboden vervangende activiteiten volgen. Voor deelname dienen de bijdrage te
zijn voldaan.

Watersport 2 daagse
Landkamp

€ 98,00
€ 120,00

Bewegingsrecreatiekamp

€ 48,00

Spaarbedrag sneeuwweek

€ 140,00

Totaal Bijdrage activiteiten

Overige diensten
Bijdrage aan de algemene studentenverzekering

€ 406,00

Bedrag
€ 4,50

Huur kluisje

€ 15,00

Borg kluisje

€ 10,00

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
CIOS Basis Roosendaal
KD Sport en bewegen BOL Praktijkroute Roosendaal
Leerweg BOL
Crebonr 23163

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

Onderwijsbenodigdheden *

€ 1.202,00
€ 1.202,00

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.

4-ringsmappen (2 stuks)
Studiereader Starttaal 12M Studiereader Starttaal

€ 40,00

NU Nederlands 2e editie online jaarlicentie (1F/2F, 2F en 3F) student

€ 35,95

Verklaring Omtrent Gedrag VOG
Startrekenen Compact Handboek Startrekenen Compact
Totaal Onderwijsbenodigdheden

Bijdrage activiteiten

€ 24,70
€ 100,65

Bedrag

Dit betreﬀen de kosten voor de extra activiteiten. Deze zijn vrijwillig en niet noodzakelijk voor het volgen van de opleiding en het behalen van
een diploma, maar hebben wel een meerwaarde voor de opleiding. Kies je er voor om niet deel te nemen dan is het wel mogelijk om de
opleiding af te ronden. Je moet dan wel de door de opleiding aangeboden vervangende activiteiten volgen. Voor deelname dienen de bijdrage te
zijn voldaan.

Landkamp
Werkveldoriëntatie
Spaarbedrag sneeuwweek

€ 120,00
€ 15,00
€ 140,00

Watersport 2 daagse

€ 98,00

Bewegingsrecreatiekamp

€ 48,00

Totaal Bijdrage activiteiten

Overige diensten
Bijdrage aan de algemene studentenverzekering
Huur kluisje

€ 421,00

Bedrag
€ 4,50
€ 15,00

Softwareprogramma ClaroRead
Totaal Overige diensten

€ 19,50

* 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
CIOS Basis Roosendaal
KD Sport en bewegen BOL Praktijkroute Roosendaal
Leerweg BOL
Crebonr 23163

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

Onderwijsbenodigdheden *

€ 1.202,00
€ 1.202,00

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.

Startrekenen Compact Handboek Startrekenen Compact

€ 24,70

Studiereader Starttaal 12M Studiereader Starttaal

€ 40,00

Verklaring Omtrent Gedrag VOG
4-ringsmappen (2 stuks)
Totaal Onderwijsbenodigdheden

Bijdrage activiteiten

€ 64,70

Bedrag

Dit betreﬀen de kosten voor de extra activiteiten. Deze zijn vrijwillig en niet noodzakelijk voor het volgen van de opleiding en het behalen van
een diploma, maar hebben wel een meerwaarde voor de opleiding. Kies je er voor om niet deel te nemen dan is het wel mogelijk om de
opleiding af te ronden. Je moet dan wel de door de opleiding aangeboden vervangende activiteiten volgen. Voor deelname dienen de bijdrage te
zijn voldaan.

Landkamp

€ 120,00

Bewegingsrecreatiekamp

€ 48,00

Watersport 2 daagse

€ 98,00

Werkveldoriëntatie

€ 15,00

Spaarbedrag sneeuwweek
Totaal Bijdrage activiteiten

Overige diensten
Bijdrage aan de algemene studentenverzekering
Huur kluisje

€ 140,00
€ 421,00

Bedrag
€ 4,50
€ 15,00

Softwareprogramma ClaroRead
Totaal Overige diensten

€ 19,50

* 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
CIOS ZWN
Sport en Bewegen BOL Dordrecht
Leerweg BOL

Leerjaar 1

Crebonr 23163

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

Onderwijsbenodigdheden *

€ 1.202,00
€ 1.202,00

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.

witte 4 ringsmap (2x)
Studiereader Starttaal 12M Studiereader Starttaal

€ 40,00

Language Level Assessment (LLA)
Sportkleding en sportschoenen

€ 2,70
€ 488,00

Startrekenen Compact Handboek Startrekenen Compact

€ 24,70

Startrekenen Online

€ 18,00

Laptop
EHBO

€ 4,50

Verklaring Omtrent Gedrag VOG
Boeken
Totaal Onderwijsbenodigdheden

Bijdrage activiteiten

€ 261,50
€ 839,40

Bedrag

Dit betreﬀen de kosten voor de extra activiteiten. Deze zijn vrijwillig en niet noodzakelijk voor het volgen van de opleiding en het behalen van
een diploma, maar hebben wel een meerwaarde voor de opleiding. Kies je er voor om niet deel te nemen dan is het wel mogelijk om de
opleiding af te ronden. Je moet dan wel de door de opleiding aangeboden vervangende activiteiten volgen. Voor deelname dienen de bijdrage te
zijn voldaan.

Themaweken activiteiten

€ 65,00

Wintersportdag

€ 25,00

Introductiedagen (3 dgn)

€ 35,00

Totaal Bijdrage activiteiten

Overige diensten

€ 125,00

Bedrag

Bijdrage aan de algemene studentenverzekering

€ 4,50

Softwareprogramma ClaroRead
Totaal Overige diensten

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

€ 4,50

Schoolkosten
CIOS ZWN
Sport en Bewegen BOL Dordrecht
Leerweg BOL

Leerjaar 1

Crebonr 23163

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

Onderwijsbenodigdheden *

€ 1.202,00
€ 1.202,00

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.

witte 4 ringsmap (2x)
Startrekenen Online

€ 18,00

Startrekenen Compact Handboek Startrekenen Compact

€ 24,70

Studiereader Starttaal 12M Studiereader Starttaal

€ 40,00

Language Level Assessment (LLA)
Sportkleding en sportschoenen

€ 2,70
€ 488,00

Laptop
EHBO

€ 4,50

Verklaring Omtrent Gedrag VOG
Boeken
Totaal Onderwijsbenodigdheden

Bijdrage activiteiten

€ 261,50
€ 839,40

Bedrag

Dit betreﬀen de kosten voor de extra activiteiten. Deze zijn vrijwillig en niet noodzakelijk voor het volgen van de opleiding en het behalen van
een diploma, maar hebben wel een meerwaarde voor de opleiding. Kies je er voor om niet deel te nemen dan is het wel mogelijk om de
opleiding af te ronden. Je moet dan wel de door de opleiding aangeboden vervangende activiteiten volgen. Voor deelname dienen de bijdrage te
zijn voldaan.

Themaweken activiteiten

€ 65,00

Wintersportdag

€ 25,00

Introductiedagen (3 dgn)

€ 35,00

Totaal Bijdrage activiteiten

Overige diensten

€ 125,00

Bedrag

Bijdrage aan de algemene studentenverzekering

€ 4,50

Softwareprogramma ClaroRead
Totaal Overige diensten

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

€ 4,50

Schoolkosten
CIOS ZWN
Sport en Bewegen BOL
Leerweg BOL

Leerjaar 1

Crebonr 23163

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

Onderwijsbenodigdheden *

€ 1.202,00
€ 1.202,00

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.

4-ringsmappen (3 stuks)
Language Level Assessment (LLA)

€ 2,70

Studiereader Starttaal 12M Studiereader Starttaal

€ 40,00

Lotus, Examinering en diplomering EHBO

€ 45,00

Startrekenen Online

€ 18,00

Digitale methode Bewegen samen regelen

€ 25,00

Startrekenen Compact Handboek Startrekenen Compact

€ 24,70

EHBO

€ 4,50

Sportkleding en sportschoenen

€ 476,00

Boeken

€ 261,50

Totaal Onderwijsbenodigdheden

Bijdrage activiteiten

€ 897,40

Bedrag

Dit betreﬀen de kosten voor de extra activiteiten. Deze zijn vrijwillig en niet noodzakelijk voor het volgen van de opleiding en het behalen van
een diploma, maar hebben wel een meerwaarde voor de opleiding. Kies je er voor om niet deel te nemen dan is het wel mogelijk om de
opleiding af te ronden. Je moet dan wel de door de opleiding aangeboden vervangende activiteiten volgen. Voor deelname dienen de bijdrage te
zijn voldaan.

Winterschaatsdag

€ 10,00

Themaweken activiteiten

€ 65,00

Introductie-activiteiten

€ 35,00

Totaal Bijdrage activiteiten

Keuzedelen
Keuzedelen
Totaal Keuzedelen

Overige diensten
Bijdrage aan de algemene studentenverzekering

€ 110,00

Bedrag
€ 75,00
€ 75,00

Bedrag
€ 4,50

Overige diensten

Bedrag

Huur kluisje

€ 15,00

Borg kluisje

€ 10,00

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
CIOS ZWN
Sport en Bewegen BOL
Leerweg BOL

Leerjaar 1

Crebonr 23163

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

Onderwijsbenodigdheden *

€ 1.202,00
€ 1.202,00

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.

Sportkleding en sportschoenen
Language Level Assessment (LLA)

€ 476,00
€ 2,70

Studiereader Starttaal 12M Studiereader Starttaal

€ 40,00

Lotus, Examinering en diplomering EHBO

€ 45,00

Startrekenen Online

€ 18,00

4-ringsmappen (3 stuks)
Digitale methode Bewegen samen regelen
EHBO
Startrekenen Compact Handboek Startrekenen Compact
Boeken
Totaal Onderwijsbenodigdheden

Bijdrage activiteiten

€ 25,00
€ 4,50
€ 24,70
€ 261,50
€ 897,40

Bedrag

Dit betreﬀen de kosten voor de extra activiteiten. Deze zijn vrijwillig en niet noodzakelijk voor het volgen van de opleiding en het behalen van
een diploma, maar hebben wel een meerwaarde voor de opleiding. Kies je er voor om niet deel te nemen dan is het wel mogelijk om de
opleiding af te ronden. Je moet dan wel de door de opleiding aangeboden vervangende activiteiten volgen. Voor deelname dienen de bijdrage te
zijn voldaan.

Winterschaatsdag

€ 10,00

Themaweken activiteiten

€ 65,00

Introductie-activiteiten

€ 35,00

Totaal Bijdrage activiteiten

Keuzedelen
Keuzedelen
Totaal Keuzedelen

Overige diensten
Bijdrage aan de algemene studentenverzekering

€ 110,00

Bedrag
€ 75,00
€ 75,00

Bedrag
€ 4,50

Overige diensten

Bedrag

Huur kluisje

€ 15,00

Borg kluisje

€ 10,00

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
CIOS ZWN
Sport en Bewegen Praktijkroute BOL
Leerweg BOL

Leerjaar 1

Crebonr 23163

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

Onderwijsbenodigdheden *

€ 1.202,00
€ 1.202,00

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.

witte 4 ringsmap (2x)
Studiereader Starttaal 12M Studiereader Starttaal
Language Level Assessment (LLA)

€ 40,00
€ 2,70

Lotus, Examinering en diplomering EHBO

€ 45,00

Startrekenen Compact Handboek Startrekenen Compact

€ 24,70

E-learning EHBO

€ 18,00

EHBO
Laptop

€ 4,50
€ 650,00

Verklaring Omtrent Gedrag VOG
Sportkleding en sportschoenen
Startrekenen Online
Boeken
Totaal Onderwijsbenodigdheden

Bijdrage activiteiten

€ 488,00
€ 18,00
€ 232,00
€ 1.522,90

Bedrag

Dit betreﬀen de kosten voor de extra activiteiten. Deze zijn vrijwillig en niet noodzakelijk voor het volgen van de opleiding en het behalen van
een diploma, maar hebben wel een meerwaarde voor de opleiding. Kies je er voor om niet deel te nemen dan is het wel mogelijk om de
opleiding af te ronden. Je moet dan wel de door de opleiding aangeboden vervangende activiteiten volgen. Voor deelname dienen de bijdrage te
zijn voldaan.

Themaweken activiteiten

€ 65,00

Werkveld oriëntatie

€ 15,00

Wintersportdag

€ 25,00

Introductiedagen (3 dgn)

€ 35,00

Totaal Bijdrage activiteiten

Overige diensten
Bijdrage aan de algemene studentenverzekering
Huur kluisje

€ 140,00

Bedrag
€ 4,50
€ 15,00

Overige diensten

Bedrag

Softwareprogramma ClaroRead
Totaal Overige diensten

€ 19,50

* 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
CIOS ZWN
Sport en Bewegen Praktijkroute BOL
Leerweg BOL

Leerjaar 1

Crebonr 23163

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

Onderwijsbenodigdheden *

€ 1.202,00
€ 1.202,00

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.

witte 4 ringsmap (2x)
Studiereader Starttaal 12M Studiereader Starttaal
Language Level Assessment (LLA)

€ 40,00
€ 2,70

Startrekenen Compact Handboek Startrekenen Compact

€ 24,70

E-learning EHBO

€ 18,00

Laptop
EHBO

€ 650,00
€ 4,50

Verklaring Omtrent Gedrag VOG
Sportkleding en sportschoenen
Startrekenen Online
Boeken
Totaal Onderwijsbenodigdheden

Bijdrage activiteiten

€ 488,00
€ 18,00
€ 232,00
€ 1.477,90

Bedrag

Dit betreﬀen de kosten voor de extra activiteiten. Deze zijn vrijwillig en niet noodzakelijk voor het volgen van de opleiding en het behalen van
een diploma, maar hebben wel een meerwaarde voor de opleiding. Kies je er voor om niet deel te nemen dan is het wel mogelijk om de
opleiding af te ronden. Je moet dan wel de door de opleiding aangeboden vervangende activiteiten volgen. Voor deelname dienen de bijdrage te
zijn voldaan.

Themaweken activiteiten

€ 65,00

Werkveld oriëntatie

€ 15,00

Introductiedagen (3 dgn)

€ 35,00

Wintersportdag

€ 25,00

Totaal Bijdrage activiteiten

Overige diensten
Huur kluisje
Bijdrage aan de algemene studentenverzekering
Softwareprogramma ClaroRead

€ 140,00

Bedrag
€ 15,00
€ 4,50

Overige diensten
Totaal Overige diensten

Bedrag
€ 19,50

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

