Schoolkosten
ZW Volwassenenonderwijs
KW Medewerker maatschappelijke zorg BBL
Leerweg BBL

Leerjaar 3

Crebonr 92650

Niveau

3

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
van het cursusjaar 18 jaar of ouder bent moet cursusgeld betaald worden. De rekening voor het cursusgeld ontvang je via Scalda. Heb je een
werkgever die het cursusgeld betaalt? Om de factuur van het cursusgeld naar een werkgever te laten versturen dien je een verklaring
derdenmachtiging in te dienen bij de studentenadministratie van Scalda. Dit formulier wordt aan je toegestuurd door Scalda. Let op: De student
blijft te allen tijde verantwoordelijk voor de betaling van het cursusgeld. Bij eventueel in gebreke blijven van de werkgever, zullen de kosten
alsnog op de student verhaald worden.

Cursusgeld Niveau 3 en 4
Totaal Wettelijk geregelde bijdragen

Onderwijsbenodigdheden *

€ 582,00
€ 582,00

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.

Startrekenen Online (alle niveaus), inclusief Examencoach Rekenen en Startrekenen 3D 12m

€ 16,00

Laptop
Totaal Onderwijsbenodigdheden

Overige diensten

€ 16,00

Bedrag

Borg kluisje

€ 10,00

Huur kluisje Vlietstraat

€ 15,00

Bijdrage aan de algemene studentenverzekering
Huur kluisje Bessestraat
Totaal Overige diensten

€ 4,50
€ 15,00
€ 44,50

* 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 Volwassenenonderwijs
KW Medewerker maatschappelijke zorg BOL Volwassenen
Leerweg BOL

Leerjaar 3

Crebonr 92650

Niveau

3

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 *

€ 1.155,00
€ 1.155,00

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.

Startrekenen Online (alle niveaus), inclusief Examencoach Rekenen en Startrekenen 3D 12m

€ 16,00

Laptop
Totaal Onderwijsbenodigdheden

Overige diensten
Bijdrage aan de algemene studentenverzekering

€ 16,00

Bedrag
€ 4,50

Borg kluisje

€ 10,00

Huur kluisje Bessestraat

€ 15,00

Huur kluisje Vlietstraat

€ 15,00

Totaal Overige diensten

€ 44,50

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

