Schoolkosten
CIOS MBO Dans
KW Sport- en bewegingscoördinator / Trainer/coach BOL Dans
Leerweg BOL

Leerjaar 4

Crebonr 95294

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 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

Onderwijsbenodigdheden *

€ 1.155,00
€ 1.155,00

Bedrag

De onderwijsbenodigdheden (inclusief boeken) betreﬀen de leermiddelen waarvan wij verwachten dat de student 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.

Syllabi

€ 15,00

SB projecten co�rdineren

€ 45,50

Voorstellingsbezoek (6x)
Totaal Onderwijsbenodigdheden

Vrijwillige bijdragen

€ 60,50

Bedrag

Dit zijn opleidingskosten die noodzakelijk zijn voor de kwaliteit van je opleiding. De betaling van deze kosten is vrijwillig. Wanneer hier
activiteiten staan weergegeven kun je enkel aan deze activiteiten deelnemen indien je de kosten die hier aan verbonden zijn voldoet. 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.

Voorstellingsbezoeken

€ 40,00

Londen opleidingsweek

€ 350,00

Bezoek werkveld
Totaal Vrijwillige bijdragen

Overige diensten
Bijdrage aan de algemene studentenverzekering

€ 20,00
€ 410,00

Bedrag
€ 4,50

Huur kluisje Zwembadweg

€ 15,00

Totaal Overige diensten

€ 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.

Schoolkosten
CIOS Privaat
KW Sport- en bewegingscoördinator / Trainer/coach BOL MBO+
Leerweg BOL

Leerjaar 1

Crebonr 95294

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 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

Onderwijsbenodigdheden *

€ 1.155,00
€ 1.155,00

Bedrag

De onderwijsbenodigdheden (inclusief boeken) betreﬀen de leermiddelen waarvan wij verwachten dat de student 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.

4-ringsmap (twee)
EHBO

€ 4,50

SB projecten co�rdineren

€ 45,50

Nu Nederlands online 1-jaarlicentie (1F 2F 3F) student

€ 27,50

Test je leefstijl

€ 3,50

Digitale methode Bewegen samen regelen

€ 15,00

Kleding en materialen (afhankelijk van proﬁel)

€ 95,00

Syllabi/kopieën algemene opleiding

€ 75,00

Licentie Deviant: Startrekenen Online (incl. Examencoach rekenen) lic 12 mnd

€ 16,00

Oranje kruis boekje (EHBO)

€ 27,50

Boeken
Totaal Onderwijsbenodigdheden

Vrijwillige bijdragen

€ 216,00
€ 525,50

Bedrag

Dit zijn opleidingskosten die noodzakelijk zijn voor de kwaliteit van je opleiding. De betaling van deze kosten is vrijwillig. Wanneer hier
activiteiten staan weergegeven kun je enkel aan deze activiteiten deelnemen indien je de kosten die hier aan verbonden zijn voldoet. 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.

Cursusdag Innosport (exclusief vervoer)

€ 25,00

Watersport 2 daagse

€ 98,00

Bijdrage landkamp

€ 145,00

Spaarbedrag sneeuwweek

€ 250,00

Totaal Vrijwillige bijdragen

Overige diensten
Bijdrage aan de algemene studentenverzekering

€ 518,00

Bedrag
€ 4,50

Huur kluisje Zwembadweg

€ 15,00

Totaal Overige diensten

€ 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.

Schoolkosten
CIOS Privaat
KW Sport- en bewegingscoördinator / Trainer/coach BOL MBO+
Leerweg BOL

Leerjaar 2

Crebonr 95294

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 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

Onderwijsbenodigdheden *

€ 1.155,00
€ 1.155,00

Bedrag

De onderwijsbenodigdheden (inclusief boeken) betreﬀen de leermiddelen waarvan wij verwachten dat de student 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.

Syllabi/kopieën algemene opleiding (CP042)

€ 10,00

Readers en bijzondere lesactiviteiten mini-ondernemening

€ 10,00

Totaal Onderwijsbenodigdheden

Vrijwillige bijdragen

€ 20,00

Bedrag

Dit zijn opleidingskosten die noodzakelijk zijn voor de kwaliteit van je opleiding. De betaling van deze kosten is vrijwillig. Wanneer hier
activiteiten staan weergegeven kun je enkel aan deze activiteiten deelnemen indien je de kosten die hier aan verbonden zijn voldoet. 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.

Sneeuwweek
Totaal Vrijwillige bijdragen

Overige diensten
Bijdrage aan de algemene studentenverzekering

€ 499,00
€ 499,00

Bedrag
€ 4,50

Huur kluisje Zwembadweg

€ 15,00

Totaal Overige diensten

€ 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.

Schoolkosten
CIOS Privaat
KW Sport- en bewegingscoördinator / Trainer/coach BOL
Leerweg BOL

Leerjaar 4

Crebonr 95294

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 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

Onderwijsbenodigdheden *

€ 1.155,00
€ 1.155,00

Bedrag

De onderwijsbenodigdheden (inclusief boeken) betreﬀen de leermiddelen waarvan wij verwachten dat de student 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.

Syllabi/Kopiën algemene opleiding

€ 10,00

Licentie Deviant: Startrekenen Online (alle niveaus), inclusief Examencoach Rekenen en Startrekenen 3D 06
mnd

€ 11,00

SB projecten co�rdineren

€ 45,50

Totaal Onderwijsbenodigdheden

Vrijwillige bijdragen

€ 66,50

Bedrag

Dit zijn opleidingskosten die noodzakelijk zijn voor de kwaliteit van je opleiding. De betaling van deze kosten is vrijwillig. Wanneer hier
activiteiten staan weergegeven kun je enkel aan deze activiteiten deelnemen indien je de kosten die hier aan verbonden zijn voldoet. 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.

Sneeuwweek
Totaal Vrijwillige bijdragen

Overige diensten
Bijdrage aan de algemene studentenverzekering

€ 499,00
€ 499,00

Bedrag
€ 4,50

Huur kluisje Zwembadweg

€ 15,00

Totaal Overige diensten

€ 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.

Schoolkosten
CIOS Publiek
KW Sport- en bewegingscoördinator / Trainer/coach BOL publiek
Leerweg BOL

Leerjaar 4

Crebonr 95294

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 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

Onderwijsbenodigdheden *

€ 1.155,00
€ 1.155,00

Bedrag

De onderwijsbenodigdheden (inclusief boeken) betreﬀen de leermiddelen waarvan wij verwachten dat de student 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.

Syllabi/kopieën algemene opleiding

€ 10,00

Licentie Deviant: Startrekenen Online (alle niveaus), inclusief Examencoach Rekenen en Startrekenen 3D 6
mnd

€ 11,00

SB projecten co�rdineren

€ 45,50

Totaal Onderwijsbenodigdheden

Vrijwillige bijdragen

€ 66,50

Bedrag

Dit zijn opleidingskosten die noodzakelijk zijn voor de kwaliteit van je opleiding. De betaling van deze kosten is vrijwillig. Wanneer hier
activiteiten staan weergegeven kun je enkel aan deze activiteiten deelnemen indien je de kosten die hier aan verbonden zijn voldoet. 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.

Sneeuwweek
Totaal Vrijwillige bijdragen

Overige diensten
Bijdrage aan de algemene studentenverzekering

€ 499,00
€ 499,00

Bedrag
€ 4,50

Huur kluisje Zwembadweg

€ 15,00

Totaal Overige diensten

€ 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.

