Schoolkosten
CIOS MBO Dans

Opleiding

KW Coördinator
sportinstructie, training en
coaching BOL Dans

Niveau

4

Crebonr

25414

Groepcode

MDO42-ZW

Leerweg

BOL

Leerjaar

2

Wettelijk geregelde bijdragen

Bedrag

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

Lesgeld
--------------------Totaal Wettelijk geregelde bijdragen

€ 1.155,00
€ 1.155,00

Opleidingsgerelateerde kosten (verplicht)*
Licentie Deviant: Startrekenen Online (incl. Examencoach rekenen) lic 12 mnd
Voorstellingsbezoek (4x)
Syllabi/werkboeken/blokboeken
Test je leefstijl
EHBO
Licentie Noordhoﬀ: NU Nederlands 2e editie online jaarlicentie (1F/2F, 2F en 3F) student
--------------------Totaal Opleidingsgerelateerde kosten (verplicht)*

Bedrag

Opleidingsgerelateerde kosten (niet verplicht)
Voorstellingsbezoeken
Bezoek werkveld
Londen opleidingsweek
--------------------Totaal Opleidingsgerelateerde kosten (niet verplicht)

Bedrag

Vrijwillige bijdragen
Bijdrage aan de algemene studentenverzekering
Huur kluisje Zwembadweg
--------------------Totaal Vrijwillige bijdragen

Bedrag

€ 16,00
€ 57,00
€ 3,50
€ 4,50
€ 36,50
€ 117,50

€ 40,00
€ 20,00
€ 350,00
€ 410,00

€ 4,50
€ 15,00
€ 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.
**Scalda is van mening dat deze activiteiten en voorzieningen van wezenlijk belang zijn voor de kwaliteit van de opleiding en soms ook voor een
branche erkenning. Hoewel de betaling van deze kosten vrijwillig is, word je met klem geadviseerd deze vrijwillige bijdrage te betalen en deel te
nemen aan de activiteiten. Kies je er voor om dit niet te doen dan, is het wel mogelijk om de opleiding af te ronden, maar kun je geen gebruik
maken van een aantal diensten en activiteiten die wij van zeer groot belang vinden voor de kwaliteit van jouw opleiding. Je moet dan wel de door
de opleiding aangeboden vervangende activiteiten volgen.

Schoolkosten
CIOS MBO Dans

Opleiding

KW Coördinator
sportinstructie, training en
coaching BOL Dans

Niveau

4

Crebonr

25414

Groepcode

MDO41-ZW

Leerweg

BOL

Leerjaar

1

Wettelijk geregelde bijdragen

Bedrag

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

Lesgeld
--------------------Totaal Wettelijk geregelde bijdragen

€ 1.155,00
€ 1.155,00

Opleidingsgerelateerde kosten (verplicht)*
Mappen (twee)
Licentie Deviant: Startrekenen Online (incl. Examencoach rekenen) 24 mnd
Kleding via school
Voorstellingsbezoek (3x)
Syllabi/werkboeken/blokboeken
NU Nederlands 2e editie 2F leerwerkboek (deel A en B) + online jaarlicentie student
--------------------Totaal Opleidingsgerelateerde kosten (verplicht)*

Bedrag

Opleidingsgerelateerde kosten (niet verplicht)
Voorstellingsbezoeken HZ cult
Introductiekamp
Workshops
--------------------Totaal Opleidingsgerelateerde kosten (niet verplicht)

Bedrag

Vrijwillige bijdragen
Bijdrage aan de algemene studentenverzekering
Huur kluisje Zwembadweg
--------------------Totaal Vrijwillige bijdragen

Bedrag

€ 28,00
€ 150,00
€ 57,00
€ 41,50
€ 276,50

€ 42,50
€ 55,00
€ 75,00
€ 172,50

€ 4,50
€ 15,00
€ 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.
**Scalda is van mening dat deze activiteiten en voorzieningen van wezenlijk belang zijn voor de kwaliteit van de opleiding en soms ook voor een
branche erkenning. Hoewel de betaling van deze kosten vrijwillig is, word je met klem geadviseerd deze vrijwillige bijdrage te betalen en deel te
nemen aan de activiteiten. Kies je er voor om dit niet te doen dan, is het wel mogelijk om de opleiding af te ronden, maar kun je geen gebruik
maken van een aantal diensten en activiteiten die wij van zeer groot belang vinden voor de kwaliteit van jouw opleiding. Je moet dan wel de door
de opleiding aangeboden vervangende activiteiten volgen.

