Schoolkosten
MIT ICT-academie
Medewerker ICT support
Leerweg BOL

Leerjaar 1

Crebonr 25607

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 *

€ 608,00
€ 608,00

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.

Deluxe Starter Kit voor Arduino - Starters Set Met Uno R3 & Mega 2650 Boards:

€ 89,95

De maatschappij dat ben JIJ - op Learnbeat - leerlinglicentie – niveau 1-2

€ 35,56

Startrekenen Online

€ 18,00

Laptop

€ 500,00

IoT starter kit: NodeMcu ESP8266 WiFi

€ 23,95

(ECK) SPL ICT Totaal

€ 72,00

Bijdrage beroepsgericht leermiddel Cisco

€ 15,00

Boeken

€ 66,86

Totaal Onderwijsbenodigdheden

Bijdrage activiteiten

€ 821,32

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.

Bijdrage introductieprogramma 2021-2022 opleiding ICT Support.
Totaal Bijdrage activiteiten

Keuzedelen

€ 10,00
€ 10,00

Bedrag

Generiek keuzedeel Digitale vaardigheden combi

€ 45,00

Pearson English Interactive 2.0, all levels (36 maanden)

€ 65,35

Generiek keuzedeel Digitale vaardigheden gevorderden (code K0023)

€ 29,50

Generiek keuzedeel Digitale vaardigheden basis (code K0022)

€ 29,50

Totaal Keuzedelen

Overige diensten
Bijdrage aan de algemene studentenverzekering
Softwareprogramma ClaroRead

€ 169,35

Bedrag
€ 4,50

Overige diensten
Totaal Overige diensten

Bedrag
€ 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
MIT ICT-academie
Medewerker ICT support
Leerweg BOL

Leerjaar 1

Crebonr 25607

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 *

€ 608,00
€ 608,00

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.

Deluxe Starter Kit voor Arduino - Starters Set Met Uno R3 & Mega 2650 Boards:

€ 89,95

Studiereader Starttaal Compact 2F/3F 12M Startpakket Starttaal Compact

€ 43,00

De maatschappij dat ben JIJ - op Learnbeat - leerlinglicentie – niveau 1-2

€ 35,56

Bijdrage beroepsgericht leermiddel Cisco

€ 15,00

Startrekenen Online

€ 18,00

Laptop
IoT starter kit: NodeMcu ESP8266 WiFi
USB Stick

€ 500,00
€ 23,95
€ 5,00

(ECK) SPL ICT Totaal

€ 72,00

Speakout Pre-Intermediate 2nd Edition Students' Book with DV

€ 58,05

Boeken

€ 80,73

Totaal Onderwijsbenodigdheden

Overige diensten
Bijdrage aan de algemene studentenverzekering

€ 941,24

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
MIT ICT-academie
Medewerker ICT support
Leerweg BOL

Leerjaar 2

Crebonr 25607

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 *

€ 608,00
€ 608,00

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.

(ECK) SPL ICT Totaal
Totaal Onderwijsbenodigdheden

Bijdrage activiteiten

€ 72,00
€ 72,00

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.

Bijdrage introductieprogramma 2021-2022 opleiding ICT Support.
Totaal Bijdrage activiteiten

Overige diensten
Bijdrage aan de algemene studentenverzekering

€ 10,00
€ 10,00

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
MIT ICT-academie
Medewerker ICT support
Leerweg BOL

Leerjaar 2

Crebonr 25607

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 *

€ 608,00
€ 608,00

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.

(ECK) SPL ICT Totaal

€ 72,00

De maatschappij dat ben JIJ - op Learnbeat - leerlinglicentie – niveau 1-2

€ 35,56

Bijdrage beroepsgericht leermiddel Cisco

€ 15,00

Boeken
Totaal Onderwijsbenodigdheden

Overige diensten
Bijdrage aan de algemene studentenverzekering

€ 122,56

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.

