
Kostenoverzicht schooljaar 2020-2021

Leerjaar 1
Soort kosten Prijsindicatie Leverancier Waar betalen?

Lesgeld  €         1.202,00  - DUO

Mil. Theorie: SPL Licentie 

veiligheid en vakmanschap 

8718531740280

 €              72,00 Stichting Praktijkleren www.mbowebshop.nl

Rekenblokken MBO Licentie 24 

maanden 9789402054132

 €              67,45 Malmberg www.mbowebshop.nl

Studiereader Schokland 12m 

9789463263139

 €              35,00 Deviant Uitgeverij www.mbowebshop.nl

Career Paths: Command & 

Control 9781471562495

 €              25,15 Intertaal www.mbowebshop.nl

GPS Engels Werkboek en licentie 

9789046007815

 €              25,00 Instruct www.mbowebshop.nl

Sportkleding (pakket A)  €            270,20 Hooghuis Sportservice Hooghuis Sportservice

KZD Digitale Vaardigheden 

9789046007488

 €              72,00 Instruct www.mbowebshop.nl

Kosten VOG t.b.v. plaatsing 

opleiding

 €              41,35 Gemeente Gemeente

Laptop Office 10* Naar keuze

Sportmedische (SMC) keuring 

t.b.v. opleiding (kan worden 

vergoed vanuit aanvullende 

zorgverzekeringen)

 €            171,50 htttps://mijn.sportvitalit

.nl/veva/aanmelden

SMC Tilburg

* Indien je reeds een laptop bezit die aan deze eisen voldoet, hoef je deze niet meer aan te schaffen.

Activiteiten 715-74909  €            130,00 ROC Tilburg www.mbowebshop.nl

niveau 2 / bol / 3 jaar / crebo 25600

Kosten leermiddelen

Reis- en verblijfskosten excursies

Naar keuze

b
o
l

VeVa GROP3 Aankomend onderofficier 
Grondoptreden
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Map portfolio: A4 map, wit 4-rings 

incl. tabbladen

naar keuze naar keuze

Huur kluisje  €              12,50 ROC Tilburg mijn.roctilburg.nl

Leerjaar 2
Soort kosten Prijsindicatie Leverancier Waar betalen?

Lesgeld  €         1.202,00  - DUO

Mil. Theorie: SPL Licentie 

veiligheid en vakmanschap 

8718531740280

 €              72,00 Stichting Praktijkleren www.mbowebshop.nl

1. VKZD Verdieping blijvend fit, 

veilig en gezond werken boek** 

9789037246469

 €              37,75 Edu'Actief www.mbowebshop.nl

1a. Licentie 715-52068  €              12,50 ROC Tilburg www.mbowebshop.nl
2. VKZD Arbo, kwaliteitszorg en 

hulpverlening (n3) boek** 

9789037245875

 €              37,75 Edu'Actief www.mbowebshop.nl

** Je kiest één van deze twee vrije keuzedelen (VKZD)

Activiteiten  €              87,50 ROC Tilburg www.mbowebshop.nl

Leerjaar 3
Soort kosten Prijsindicatie Leverancier Waar betalen?

Lesgeld  €         1.202,00  - DUO

Mil. Theorie: SPL Licentie 

veiligheid en vakmanschap 

8718531740280

 €              72,00 ROC Tilburg www.mbowebshop.nl

KZD Keuzedeel gezonde leefstijl 

9789037243178

 €              37,75 ROC Tilburg www.mbowebshop.nl

KZD Keuzedeel gezonde leefstijl 

examen 715-52043

 €                7,50 ROC Tilburg www.mbowebshop.nl

Activiteiten 715-52058  €            110,00 ROC Tilburg www.mbowebshop.nl

Rekenblokken MBO Licentie 6 

maanden* 9789034598387

 €              27,20 Malmberg www.mbowebshop.nl

Huur kluisje  €              12,50 ROC Tilburg mijn.roctilburg.nl

* Alleen als je kiest voor rekenen 3F, ben je verplicht deze licentie in leerjaar 3 aan te schaffen.

Lesgeld (als je een bol-opleiding volgt)

LesgeldDit 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). Je ontvangt een factuur van DUO. Voor het schooljaar 2019-2020 bedraagt het lesgeld € 

1.202,-.

Kosten leermiddelen

Kosten leermiddelen

Reis- en verblijfskosten excursies

Naar keuze

Reis- en verblijfskosten excursies
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Reis- en verblijfskosten excursies

De student heeft de keuze om met een ander vervoersmiddel te gaan. Wij adviseren echter dit via school te laten organiseren.

Naar keuze                                                                                                                                                           Van deze diensten of 

producten mag je gebruikmaken, maar het hoeft niet.

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.


