
Leerjaar 1

Soort kosten Prijsindicatie Leverancier Waar betalen?

Lesgeld  €      1.202,00  - DUO

Laptop n.t.b. n.t.b.

Boeken & licenties*  €         420,48 MBO Webshop MBO Webshop

Praktijkpolo  €           15,00 Kristel's Fashion op school tijdens 

introductieweek 

contant betalen

-

-

Leerjaar 2 
Soort kosten Prijsindicatie Leverancier Waar betalen?

Lesgeld  €      1.202,00  - DUO

Boeken & licenties*  €         344,29 MBO Webshop MBO Webshop

-

-

1. Vrijwilligersbijdrage

Onderwijsbenodigdheden

1. Vrijwilligersbijdrage

2. Vrijwilligersbijdrage

Bijdrage voor speciale activiteiten of diensten

2. Vrijwilligersbijdrage

Bijdrage voor speciale activiteiten of diensten

Voorlopig kostenoverzicht schooljaar 2020-2021

niveau 4 / bol / 4 jaar / crebo 25480

Onderwijsbenodigdheden

b
o
l

Verpleegkundige

http://www.campusshop.nl/
http://www.campusshop.nl/


Leerjaar 3 

Soort kosten Prijsindicatie Leverancier Waar betalen?

Lesgeld  €      1.202,00  - DUO

Boeken & licenties*  €         313,04 MBO Webshop MBO Webshop

-

-

Leerjaar 4

Soort kosten Prijsindicatie Leverancier Waar betalen?

Lesgeld  €      1.202,00  - DUO

Boeken & licenties*  - 

-

Insigne  €           20,00 MBO Webshop MBO Webshop

*

Begrippenlijst

Onderwijsbenodigdheden

Bijdrage voor speciale activiteiten of diensten

1. Vrijwilligersbijdrage

2. Vrijwilligersbijdrage

Prijzen worden vastgesteld door MBO Webshop. De prijzen genoemd in dit kostenoverzicht zijn een indicatie op basis van 

historische gegevens. 

Lesgeld

Dit bedrag wordt jaarlijks vastgesteld door het ministerie van OC&W. Je bent het verschuldigd als je op 1 augustus van het 

schooljaar 18 jaar of ouder bent en een voltijd opleiding in het middelbaar beroepsonderwijs (BOL) of een voltijdopleiding in het 

volwassenenonderwijs volgt (VAVO).

Onderwijsbenodigdheden

Dit zijn kosten voor zaken die noodzakelijk zijn om de opleiding te volgen. In de kolom "Leverancier" staat, waar je deze producten 

en/of diensten eventueel kunt afnemen. Soms staat hier een externe leverancier, soms ROC Tilburg. Omdat de school collectief 

inkoopt, kunnen wij je vaak een gunstig tarief bieden via de aangegeven leveranciers, maar je bent vrij om een andere leverancier 

te kiezen.

1. Vrijwilligersbijdrage

Dit zijn kosten voor activiteiten die je opleiding verrijken. Als je ervoor kiest om niet mee te doen met de activiteit ben je verplicht 

deel te nemen aan een vervangende opdracht die je door de school wordt aangeboden. Dit in verband met de onderwijstijd.

2. Vrijwilligersbijdrage

Van deze diensten of producten mag je gebruikmaken, maar het hoeft niet.

Onderwijsbenodigdheden

2. Vrijwilligersbijdrage

Bijdrage voor speciale activiteiten of diensten

1. Vrijwilligersbijdrage


