Schoolkosten
ZW ZorgProfessional
Mbo-Verpleegkundige ZPO BBL
Leerweg BBL

Leerjaar 1

Crebonr 25655

Niveau

4

Wettelijk geregelde bijdragen

Bedrag

Jaarlijks wordt het les- en cursusgeld vastgesteld door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (www.duo.nl). Als je op 1 augustus
van het cursusjaar 18 jaar of ouder bent moet je cursusgeld betalen.
Vanaf 15 augustus a.s. kan dat makkelijk geregeld worden via MBOwebshop (MBOwebshop.nl - Leermiddelen slim geregeld - Login). Je kan
daarbij direct een betaalverzoek naar je werkgever sturen. Licht hier vooraf wel je werkgever over in en vraag ze het juiste(!) mailadres aan te
geven. Let op: De student blijft te allen tijde verantwoordelijk voor betaling van het cursusgeld. Bij eventueel in gebreke blijven van de
werkgever, zullen de kosten alsnog op de student verhaald worden.

Wettelijk Cursusgeld niv 3 & 4 Schooljaar 22-23
Totaal Wettelijk geregelde bijdragen

Onderwijsbenodigdheden

€ 624,00
€ 624,00

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 (ZW)
(Eventuele) vrijstelling
Boeken en licenties
Totaal Onderwijsbenodigdheden

Overige diensten

€ 600,57
€ 600,57

Bedrag

Softwareprogramma ClaroRead
Bijdrage aan de algemene studentenverzekering

€ 4,50

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
ZW ZorgProfessional
Mbo-Verpleegkundige BOL
Leerweg BOL

Leerjaar 1

Crebonr 25655

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

€ 1.239,00
€ 1.239,00

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.

(Eventuele) vrijstelling
Laptop (ZW)
Boeken en licenties
Totaal Onderwijsbenodigdheden

Overige diensten

€ 210,57
€ 210,57

Bedrag

Softwareprogramma ClaroRead
Bijdrage aan de algemene studentenverzekering

€ 4,50

Huur kluisje

€ 15,00

Borg kluisje

€ 10,00

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
ZW ZorgProfessional
Mbo-Verpleegkundige BOL
Leerweg BOL

Leerjaar 1

Crebonr 25655

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

€ 1.239,00
€ 1.239,00

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.

(Eventuele) vrijstelling
Laptop (ZW)
Boeken en licenties
Totaal Onderwijsbenodigdheden

Overige diensten

€ 210,57
€ 210,57

Bedrag

Softwareprogramma ClaroRead
Bijdrage aan de algemene studentenverzekering

€ 4,50

Huur kluisje

€ 15,00

Borg kluisje

€ 10,00

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
ZW ZorgProfessional
Mbo-Verpleegkundige BBL
Leerweg BBL

Leerjaar 1

Crebonr 25655

Niveau

4

Wettelijk geregelde bijdragen

Bedrag

Jaarlijks wordt het les- en cursusgeld vastgesteld door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (www.duo.nl). Als je op 1 augustus
van het cursusjaar 18 jaar of ouder bent moet je cursusgeld betalen.
Vanaf 15 augustus a.s. kan dat makkelijk geregeld worden via MBOwebshop (MBOwebshop.nl - Leermiddelen slim geregeld - Login). Je kan
daarbij direct een betaalverzoek naar je werkgever sturen. Licht hier vooraf wel je werkgever over in en vraag ze het juiste(!) mailadres aan te
geven. Let op: De student blijft te allen tijde verantwoordelijk voor betaling van het cursusgeld. Bij eventueel in gebreke blijven van de
werkgever, zullen de kosten alsnog op de student verhaald worden.

Wettelijk Cursusgeld niv 3 & 4 Schooljaar 22-23
Totaal Wettelijk geregelde bijdragen

Onderwijsbenodigdheden

€ 624,00
€ 624,00

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.

(Eventuele) vrijstelling
Laptop (ZW)
Boeken en licenties
Totaal Onderwijsbenodigdheden

Overige diensten

€ 181,62
€ 181,62

Bedrag

Softwareprogramma ClaroRead
Bijdrage aan de algemene studentenverzekering

€ 4,50

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
ZW ZorgProfessional
Mbo-Verpleegkundige BBL
Leerweg BBL

Leerjaar 1

Crebonr 25655

Niveau

4

Wettelijk geregelde bijdragen

Bedrag

Jaarlijks wordt het les- en cursusgeld vastgesteld door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (www.duo.nl). Als je op 1 augustus
van het cursusjaar 18 jaar of ouder bent moet je cursusgeld betalen.
Vanaf 15 augustus a.s. kan dat makkelijk geregeld worden via MBOwebshop (MBOwebshop.nl - Leermiddelen slim geregeld - Login). Je kan
daarbij direct een betaalverzoek naar je werkgever sturen. Licht hier vooraf wel je werkgever over in en vraag ze het juiste(!) mailadres aan te
geven. Let op: De student blijft te allen tijde verantwoordelijk voor betaling van het cursusgeld. Bij eventueel in gebreke blijven van de
werkgever, zullen de kosten alsnog op de student verhaald worden.

Wettelijk Cursusgeld niv 3 & 4 Schooljaar 22-23
Totaal Wettelijk geregelde bijdragen

Onderwijsbenodigdheden

€ 624,00
€ 624,00

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.

(Eventuele) vrijstelling
Laptop (ZW)
Boeken en licenties
Totaal Onderwijsbenodigdheden

Overige diensten

€ 181,62
€ 181,62

Bedrag

Softwareprogramma ClaroRead
Bijdrage aan de algemene studentenverzekering

€ 4,50

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
ZW ZorgProfessional
Mbo-Verpleegkundige BOL
Leerweg BOL

Leerjaar 2

Crebonr 25655

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

€ 1.239,00
€ 1.239,00

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.

(Eventuele) vrijstelling
Laptop (ZW)
Boeken en licenties
Totaal Onderwijsbenodigdheden

Bijdrage activiteiten

€ 87,50
€ 87,50

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.

Excursie
Totaal Bijdrage activiteiten

Overige diensten

€ 25,00
€ 25,00

Bedrag

Softwareprogramma ClaroRead
Bijdrage aan de algemene studentenverzekering

€ 4,50

Huur kluisje

€ 15,00

Borg kluisje

€ 10,00

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
ZW ZorgProfessional
Mbo-Verpleegkundige BOL
Leerweg BOL

Leerjaar 2

Crebonr 25655

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

€ 1.239,00
€ 1.239,00

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.

(Eventuele) vrijstelling
Laptop (ZW)
Boeken en licenties
Totaal Onderwijsbenodigdheden

Bijdrage activiteiten

€ 87,50
€ 87,50

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.

Excursie
Totaal Bijdrage activiteiten

Overige diensten

€ 25,00
€ 25,00

Bedrag

Softwareprogramma ClaroRead
Bijdrage aan de algemene studentenverzekering

€ 4,50

Huur kluisje

€ 15,00

Borg kluisje

€ 10,00

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
ZW ZorgProfessional
Mbo-Verpleegkundige BBL
Leerweg BBL

Leerjaar 2

Crebonr 25655

Niveau

4

Wettelijk geregelde bijdragen

Bedrag

Jaarlijks wordt het les- en cursusgeld vastgesteld door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (www.duo.nl). Als je op 1 augustus
van het cursusjaar 18 jaar of ouder bent moet je cursusgeld betalen.
Vanaf 15 augustus a.s. kan dat makkelijk geregeld worden via MBOwebshop (MBOwebshop.nl - Leermiddelen slim geregeld - Login). Je kan
daarbij direct een betaalverzoek naar je werkgever sturen. Licht hier vooraf wel je werkgever over in en vraag ze het juiste(!) mailadres aan te
geven. Let op: De student blijft te allen tijde verantwoordelijk voor betaling van het cursusgeld. Bij eventueel in gebreke blijven van de
werkgever, zullen de kosten alsnog op de student verhaald worden.

Wettelijk Cursusgeld niv 3 & 4 Schooljaar 22-23
Totaal Wettelijk geregelde bijdragen

Onderwijsbenodigdheden

€ 624,00
€ 624,00

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.

(Eventuele) vrijstelling
Laptop (ZW)
Boeken en licenties
Totaal Onderwijsbenodigdheden

Overige diensten

€ 87,50
€ 87,50

Bedrag

Softwareprogramma ClaroRead
Bijdrage aan de algemene studentenverzekering

€ 4,50

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
ZW ZorgProfessional
Mbo-Verpleegkundige BBL
Leerweg BBL

Leerjaar 2

Crebonr 25655

Niveau

4

Wettelijk geregelde bijdragen

Bedrag

Jaarlijks wordt het les- en cursusgeld vastgesteld door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (www.duo.nl). Als je op 1 augustus
van het cursusjaar 18 jaar of ouder bent moet je cursusgeld betalen.
Vanaf 15 augustus a.s. kan dat makkelijk geregeld worden via MBOwebshop (MBOwebshop.nl - Leermiddelen slim geregeld - Login). Je kan
daarbij direct een betaalverzoek naar je werkgever sturen. Licht hier vooraf wel je werkgever over in en vraag ze het juiste(!) mailadres aan te
geven. Let op: De student blijft te allen tijde verantwoordelijk voor betaling van het cursusgeld. Bij eventueel in gebreke blijven van de
werkgever, zullen de kosten alsnog op de student verhaald worden.

Wettelijk Cursusgeld niv 3 & 4 Schooljaar 22-23
Totaal Wettelijk geregelde bijdragen

Onderwijsbenodigdheden

€ 624,00
€ 624,00

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.

(Eventuele) vrijstelling
Laptop (ZW)
Boeken en licenties
Totaal Onderwijsbenodigdheden

Overige diensten

€ 87,50
€ 87,50

Bedrag

Softwareprogramma ClaroRead
Bijdrage aan de algemene studentenverzekering

€ 4,50

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
ZW ZorgProfessional
Mbo-Verpleegkundige maatwerk BOL
Leerweg BOL

Leerjaar 3

Crebonr 25655

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

€ 1.239,00
€ 1.239,00

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.

(Eventuele) vrijstelling
Laptop (ZW)
Zorgjasje Dames, kort model, wit/kobalt

€ 28,50

Zorgjas Heren kort model, Wit/kobalt

€ 30,90

Boeken en licenties
Totaal Onderwijsbenodigdheden

Overige diensten

€ 812,74
€ 872,14

Bedrag

Softwareprogramma ClaroRead
Bijdrage aan de algemene studentenverzekering

€ 4,50

Borg kluisje

€ 10,00

Huur kluisje Bessestraat

€ 15,00

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
ZW ZorgProfessional
Mbo-Verpleegkundige maatwerk BOL
Leerweg BOL

Leerjaar 3

Crebonr 25655

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

€ 1.239,00
€ 1.239,00

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.

(Eventuele) vrijstelling
Laptop (ZW)
Zorgjasje Dames, kort model, wit/kobalt

€ 28,50

Zorgjas Heren kort model, Wit/kobalt

€ 30,90

Boeken en licenties
Totaal Onderwijsbenodigdheden

Overige diensten

€ 812,74
€ 872,14

Bedrag

Softwareprogramma ClaroRead
Bijdrage aan de algemene studentenverzekering

€ 4,50

Borg kluisje

€ 10,00

Huur kluisje

€ 15,00

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
ZW ZorgProfessional
Mbo-Verpleegkundige maatwerk BOL
Leerweg BOL

Leerjaar 3

Crebonr 25655

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

€ 1.239,00
€ 1.239,00

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.

(Eventuele) vrijstelling
Laptop (ZW)
Zorgjasje Dames, kort model, wit/kobalt

€ 28,50

Zorgjas Heren kort model, Wit/kobalt

€ 30,90

Boeken en licenties
Totaal Onderwijsbenodigdheden

Overige diensten

€ 812,74
€ 872,14

Bedrag

Softwareprogramma ClaroRead
Bijdrage aan de algemene studentenverzekering

€ 4,50

Borg kluisje

€ 10,00

Huur kluisje

€ 15,00

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
ZW ZorgProfessional
Mbo-Verpleegkundige maatwerk BBL
Leerweg BBL

Leerjaar 3

Crebonr 25655

Niveau

4

Wettelijk geregelde bijdragen

Bedrag

Jaarlijks wordt het les- en cursusgeld vastgesteld door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (www.duo.nl). Als je op 1 augustus
van het cursusjaar 18 jaar of ouder bent moet je cursusgeld betalen.
Vanaf 15 augustus a.s. kan dat makkelijk geregeld worden via MBOwebshop (MBOwebshop.nl - Leermiddelen slim geregeld - Login). Je kan
daarbij direct een betaalverzoek naar je werkgever sturen. Licht hier vooraf wel je werkgever over in en vraag ze het juiste(!) mailadres aan te
geven. Let op: De student blijft te allen tijde verantwoordelijk voor betaling van het cursusgeld. Bij eventueel in gebreke blijven van de
werkgever, zullen de kosten alsnog op de student verhaald worden.

Wettelijk Cursusgeld niv 3 & 4 Schooljaar 22-23
Totaal Wettelijk geregelde bijdragen

Onderwijsbenodigdheden

€ 624,00
€ 624,00

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.

(Eventuele) vrijstelling
Laptop (ZW)
Zorgjasje Dames, kort model, wit/kobalt

€ 28,50

Zorgjas Heren kort model, Wit/kobalt

€ 30,90

Boeken en licenties
Totaal Onderwijsbenodigdheden

Overige diensten

€ 812,74
€ 872,14

Bedrag

Softwareprogramma ClaroRead
Bijdrage aan de algemene studentenverzekering

€ 4,50

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
ZW ZorgProfessional
Mbo-Verpleegkundige maatwerk BBL
Leerweg BBL

Leerjaar 3

Crebonr 25655

Niveau

4

Wettelijk geregelde bijdragen

Bedrag

Jaarlijks wordt het les- en cursusgeld vastgesteld door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (www.duo.nl). Als je op 1 augustus
van het cursusjaar 18 jaar of ouder bent moet je cursusgeld betalen.
Vanaf 15 augustus a.s. kan dat makkelijk geregeld worden via MBOwebshop (MBOwebshop.nl - Leermiddelen slim geregeld - Login). Je kan
daarbij direct een betaalverzoek naar je werkgever sturen. Licht hier vooraf wel je werkgever over in en vraag ze het juiste(!) mailadres aan te
geven. Let op: De student blijft te allen tijde verantwoordelijk voor betaling van het cursusgeld. Bij eventueel in gebreke blijven van de
werkgever, zullen de kosten alsnog op de student verhaald worden.

Wettelijk Cursusgeld niv 3 & 4 Schooljaar 22-23
Totaal Wettelijk geregelde bijdragen

Onderwijsbenodigdheden

€ 624,00
€ 624,00

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.

(Eventuele) vrijstelling
Laptop (ZW)
Zorgjasje Dames, kort model, wit/kobalt

€ 28,50

Zorgjas Heren kort model, Wit/kobalt

€ 30,90

Boeken en licenties
Totaal Onderwijsbenodigdheden

Overige diensten

€ 812,74
€ 872,14

Bedrag

Softwareprogramma ClaroRead
Bijdrage aan de algemene studentenverzekering

€ 4,50

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
ZW ZorgProfessional
Mbo-Verpleegkundige maatwerk BBL
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