Schoolkosten
ICTE Schilderen
Onderwijscluster

Cluster ICT en EIS

Opleiding

KW Gezel schilder BBL

Niveau

3

Crebonr

95684

Groepcode

RDB33AED

Leerweg

BBL

Leerjaar

3

Wettelijk geregelde bijdragen

Bedrag

Jaarlijks wordt het les- of cursusgeld vastgesteld door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (www.duo.nl). Als de deelnemer op 1
augustus van het cursusjaar 18 jaar of ouder is moet cursusgeld betaald worden. De rekening voor het cursusgeld ontvangt u via Scalda. Heeft u
een werkgever die het cursusgeld betaalt? Om de factuur van het cursusgeld naar een werkgever te laten versturen dient u een verklaring
derdenmachtiging in te dienen bij de studentenadministratie van Scalda. Dit formulier wordt aan u toegestuurd door Scalda. Let op: De deelnemer
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 deelnemer verhaald worden.

Cursusgeld (voor BBL-opleiding > 18 jaar) Niveau 3 en 4
--------------------Totaal Wettelijk geregelde bijdragen
Vrijwillige bijdragen
Bijdrage aan de algemene studentenverzekering
--------------------Totaal Vrijwillige bijdragen

€ 573,00
€ 573,00
Bedrag
€ 3,92
€ 3,92

*Voor sommige prijzen zijn wij afhankelijk van de opgave van leveranciers. Hierdoor is het mogelijk dat prijzen zijn bijgesteld na publicatie van dit
overzicht.
**Scalda is van mening dat deze activiteiten en voorzieningen van wezenlijk belang zijn voor de kwaliteit van de opleiding en soms ook voor een
branche erkenning. Hoewel de betaling van deze kosten vrijwillig is, word je met klem geadviseerd deze vrijwillige bijdrage te betalen en deel te
nemen aan de activiteiten. Kies je er voor om dit niet te doen dan, is het wel mogelijk om de opleiding af te ronden, maar kun je geen gebruik
maken van een aantal diensten en activiteiten die wij van zeer groot belang vinden voor de kwaliteit van jouw opleiding. Je moet dan wel de door de
opleiding aangeboden vervangende activiteiten volgen.

