
Leerjaar 1

Soort kosten Prijsindicatie Leverancier Waar betalen?

Lesgeld  €         1.202,00  - DUO

Readers € 10,00 ROC Tilburg op vertoon 

betalingsbewijs

MBO Webshop

Boeken/leermiddelen  €            135,00 Centraal Boekhuis MBO Webshop

Koptelefoon  €              60,00 Zelf aanschaffen

Veiligheidsschoenen  €              80,00 Zelf aanschaffen

Lap top  €            900,00 Zelf aanschaffen

T- Shirt  €              10,00 ROC Tilburg op vertoon 

betalingsbewijs

MBO Webshop

Excursies/ voorstellingen  €              15,00 ROC Tilburg op vertoon 

betalingsbewijs

MBO Webshop

Externe  harde schijf  €              80,00 zelf aanschaffen

Zaklamp  €              30,00 zelf aanschaffen

Oordoppen  €            140,00 Wordt op school 

aangemeten en geleverd 

Elacin 

gehoorbescherming

Leerjaar 2
Soort kosten Prijsindicatie Leverancier Waar betalen?

Lesgeld  €         1.202,00  - DUO

Readers  €              10,00 ROC Tilburg op vertoon 

betalingsbewijs

MBO webshop

Boeken/leermiddelen  €              50,00 Centraal Boekhuis MBO webshop

Bijdrage voor speciale activiteiten of diensten

Kostenoverzicht Schooljaar 2020- 2021

Sound & Vision Podium- en evenemententechniek Licht

niveau 4 / bol / 3 jaar/ crebo : 25205

Onderwijsbenodigdheden

Vrijwillige bijdrage

Onderwijsbenodigdheden

Bijdrage voor speciale activiteiten of diensten

Vrijwillige bijdrage
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Leerjaar 3
Soort kosten Prijsindicatie Leverancier Waar betalen?

Lesgeld  €         1.202,00 - DUO

Readers  €              10,00  ROC Tilburg op vertoon 

betalingsbewijs 

MBO Webshop

Boeken  €              40,00 Centraal Boekhuis MBO Webshop

Londen reis  €            450,00 Travel Inventive MBO Webshop

Begrippenlijst

*

Onderwijsbenodigdheden

Bijdrage voor speciale activiteiten of diensten

Vrijwillige bijdrage

Kostenoverzicht

Het kostenoverzicht wordt jaarlijks per 1 mei vastgesteld. Het is terug te vinden op de website van ROC Tilburg en wordt als 

bijlage toegevoegd bij de ondertekening van de Onderwijsovereenkomst.

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).

Kosten leermiddelen

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.


