Schoolkosten
Groen College
KW Medewerker bloem, groen en styling BOL
Leerweg BOL

Leerjaar 1

Crebonr 25443

Niveau

2

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.

Gereedschappen (mes, snoeischaar, draadknipper en allesknipper)

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.

Can Do Online

€ 12,00

Schrijfmateriaal (schrift/notitieblok en pen)
Can Do Mbo-breed, Leerwerkboek deel A + B + digitaal component

€ 30,35

Bloemen bij praktijklessen
Rekenmachine
Startrekenen Online

€ 18,00

Generation 24/7 - Burgerschap

€ 29,95

Laptop
Starttaal 2F Deel A leerwerkboek

€ 19,55

Starttaal Online 12M Starttaal

€ 18,00

Totaal Onderwijsbenodigdheden

Bijdrage activiteiten

€ 127,85

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.

Excursiekosten

€ 100,00

Extra materiaal voor exposities

€ 100,00

Totaal Bijdrage activiteiten

€ 200,00

Keuzedelen
Keuzedelen

Overige diensten
Bijdrage aan de algemene studentenverzekering
Huur kluisje

Bedrag
€ 4,50
€ 10,00

Softwareprogramma ClaroRead
Totaal Overige diensten

€ 14,50

* 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
Groen College
KW Medewerker bloem, groen en styling BOL
Leerweg BOL

Leerjaar 2

Crebonr 25443

Niveau

2

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.

ViaStarttaal Online

€ 18,00

Can Do Online

€ 12,00

Startrekenen Online

€ 18,00

Bloemen bij praktijklessen
Totaal Onderwijsbenodigdheden

Bijdrage activiteiten

€ 48,00

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.

Excursiekosten

€ 100,00

Extra materiaal voor exposities

€ 100,00

Totaal Bijdrage activiteiten

€ 200,00

Keuzedelen
Keuzedelen

Overige diensten
Huur kluisje
Bijdrage aan de algemene studentenverzekering

Bedrag
€ 10,00
€ 4,50

Softwareprogramma ClaroRead
Totaal Overige diensten

€ 14,50

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

