Schoolkosten
DVG Handel-Administratie
KW Medewerker marketing en communicatie BOL
Leerweg BOL

Leerjaar 3

Crebonr 25148

Niveau

4

Overige diensten
Softwareprogramma ClaroRead

* 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
DVG Zakelijke Dienstverlening
KW Medewerker marketing en communicatie BOL
Leerweg BOL

Leerjaar 1

Crebonr 25148

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.

Rekenmachine
Language Level Assessment (LLA)
Startrekenen Online

€ 2,70
€ 16,00

Laptop met Microsoft Oﬃce
Licentie Marketing, communicatie en evenementen

€ 72,00

Kop/oortelefoon
Rekenniveautest (RNT)

€ 2,70

Taalniveautest Nederlands (TNT)

€ 2,70

Boeken
Totaal Onderwijsbenodigdheden

€ 373,45
€ 469,55

Bijdrage activiteiten
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.

Introductie, excursies en activiteiten

Keuzedelen
Ondernemend gedrag in je loopbaan niveau 3-4 Ondernemend gedrag
Totaal Keuzedelen

Overige diensten
Bijdrage aan de algemene studentenverzekering
Huur kluisje Podium Middelburg

Bedrag
€ 33,69
€ 33,69

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
DVG Zakelijke Dienstverlening
KW Medewerker marketing en communicatie BOL
Leerweg BOL

Leerjaar 2

Crebonr 25148

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.

Laptop met Microsoft Oﬃce
Startrekenen Online

€ 16,00

Licentie Marketing, communicatie en evenementen

€ 72,00

Kop/oortelefoon
Rekenmachine
Boeken
Totaal Onderwijsbenodigdheden

Keuzedelen

€ 176,65
€ 264,65

Bedrag

Taalblokken 3 DU wb DU Secretarieel A2/B1

€ 11,85

Keuzedeel Arbo, kwaliteitszorg en hulpverlening niveau 4 | combipakket

€ 38,25

KZD AKH 3-4

€ 32,41

Totaal Keuzedelen

Overige diensten
Bijdrage aan de algemene studentenverzekering

€ 82,51

Bedrag
€ 4,50

Softwareprogramma ClaroRead
Totaal Overige diensten

€ 4,50

* 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
DVG Zakelijke Dienstverlening
KW Medewerker marketing en communicatie BOL
Leerweg BOL

Leerjaar 3

Crebonr 25148

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.

Laptop met Microsoft Oﬃce
Licentie Marketing, communicatie en evenementen

€ 72,00

Kop/oortelefoon
Startrekenen Online

€ 16,00

Rekenmachine
Boeken
Totaal Onderwijsbenodigdheden

Keuzedelen

€ 63,45
€ 151,45

Bedrag

keuzedeel: Speak out upper Intermediate student's book + DVD

€ 34,19

Keuzedeel Duurzaamheid in het beroep deel D | combipakket

€ 38,25

Totaal Keuzedelen

Overige diensten
Bijdrage aan de algemene studentenverzekering

€ 72,44

Bedrag
€ 4,50

Softwareprogramma ClaroRead
Totaal Overige diensten

€ 4,50

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

