
Kostenoverzicht schooljaar 2020-2021

Leerjaar 1
Soort kosten Prijsindicatie Leverancier Waar betalen?

Lesgeld  €         1.202,00  - DUO

Rekenblokken MBO3 

studentlicentie 24 mnd + 

examentraining ISBN: 

9789402054132

 €              67,45 Malmberg www.mbowebshop.nl

Taalblokken 3 Licentie Nederlands 

24 mnd ISBN: 9789402053777

 €              67,45 Malmberg www.mbowebshop.nl

Burgerschap: Schokland in 

Studiereader | startpakket 

ISBN: 9789463263139

 €              35,00 Deviant Uitgeverij www.mbowebshop.nl

EHBO: Oranje Kruis 

Cursistenpakkket ISBN: 

9789006410389

 €              42,50 ROC Tilburg www.mbowebshop.nl

Cursusboek Engels Toezicht & 

Handhaving op ERK ISBN: 

9789077980279

 €              39,65 Rofo Productions www.mbowebshop.nl

NIVOO boeken rechts- en 

wetskennis & licentie 715-74867

 €            230,00 ROC Tilburg www.mbowebshop.nl

HTV (BPV) Praktijkwerkboek 

ISBN: 9789492242990

 €              40,00 Smart Education Tools www.mbowebshop.nl

Schooluniform + schoenen + 

sportkleding (pakket A)

 €            517,90 Hooghuis Sportservice Hooghuis Sportservice

Judopak  €              45,00 naar keuze (evt. 

Hooghuis)

naar keuze

Bonnenboekje+feitcodeboekje 715-

74869

 €              20,00 ROC Tilburg www.mbowebshop.nl

Laptop office 10* naar keuze 

Kosten VOG t.b.v. stage  €              41,35 Gemeente Gemeente

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

Introductieweek/kampweek 715-

74903

 €            100,00 ROC Tilburg www.mbowebshop.nl

Excursie Overloon (vervoer) 715-

74904

 €              10,00 ROC Tilburg www.mbowebshop.nl

Afsluitende activiteit 715-74905  €              25,00 ROC Tilburg www.mbowebshop.nl

Etui met pennen, gum, 

geodriehoek en overige 

notitiespullen

naar keuze naar keuze

Studieagenda naar keuze naar keuze

niveau 3 / bol / 2 jaar / crebo 25409

Onderwijsbenodigdheden

Reis- en verblijfskosten excursies

Naar keuze

b
o
l

Handhaver Toezicht en Veiligheid (HTV)
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Huur kluisje  €              12,50 ROC Tilburg mijn.roctilburg.nl

Leerjaar 2
Soort kosten Prijsindicatie Leverancier Waar betalen?

Lesgeld  €         1.202,00  - DUO

Verlengingslicentie Schokland in 

studiereader 12 mnd ISBN: 

9789463263214

 €              12,00 ROC Tilburg www.mbowebshop.nl

KZD Pakket 2 

Cameratoezicht/Bestuurlijk 

handhaven/weerbaarheid 715-

52066

 €              60,00 ROC Tilburg www.mbowebshop.nl

KZD Pakket 1 Drank- en 

Horecawet** 715-74883

 €            115,00 ROC Tilburg www.mbowebshop.nl

Bonnenboekje 715-74870  €              10,00 ROC Tilburg www.mbowebshop.nl

** Je kiest één van de twee keuzedeelpakketten

Afsluitende activiteit 715-74906  €              35,00 ROC Tilburg www.mbowebshop.nl

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

Naar keuze                                                                                                                                                           Van deze diensten 

of producten mag je gebruikmaken, maar het hoeft niet.

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.

Lesgeld (als je een bol-opleiding volgt)

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). Je ontvangt een factuur van DUO. Voor het schooljaar 2020-2021 bedraagt het lesgeld € 

1.202,00.

Kosten leermiddelen

Reis- en verblijfskosten excursies

Naar keuze

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.
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