
Kostenoverzicht schooljaar 2020-2021

Leerjaar 1
Soort kosten Prijsindicatie Leverancier Waar betalen?

Lesgeld  €         1.202,00  - DUO

Leidinggeven theorieboek ISBN: 

9789462831858

 €              62,84 Sarphati Educatief www.mbowebshop.nl

Personeelsbeleid theorieboek 

ISBN: 9789462831865

 €              62,84 Sarphati Educatief www.mbowebshop.nl

Rekenblokken 3 MBO 

studentlicentie 12 mnd ISBN: 

9789034598394

 €              38,45 Malmberg www.mbowebshop.nl

Taalblokken 3 Licentie Nederlands 

ISBN: 9789034597991

 €              38,45 Malmberg www.mbowebshop.nl

KZD Keuzedeel: Praktijkopleider** 

ISBN: 9789462832701

 €              45,55 Sarphati Educatief www.mbowebshop.nl

KZD Keuzedeel: HBO ** ISBN: 

9789400227934

 €              32,41 Educatieve 

Uitgeversgroep
www.mbowebshop.nl

De kleine lean voor dummies 

ISBN: 9789045351001

 €                9,99 BBNC Uitgevers www.mbowebshop.nl

SO Vakman Leidinggeven ISBN: 

9789462831711

 €              28,81 Sarphati Educatief www.mbowebshop.nl

GPS 2.0 Werkboek GPS Rekenen 

ISBN: 9789046007815

 €              25,00 Instruct www.mbowebshop.nl

Laptop/tablet (bij voorkeur laptop, 

Office 10)*

naar keuze naar keuze

Burgerschap: lesmateriaal volgt 

nog

LOB: lesmateriaal volgt nog

Examen 715-74880  €              40,00 ROC Tilburg www.mbowebshop.nl

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

** Je kiest één van deze twee verplichte keuzedelen (KZD) en bestelt alleen de bijbehorende leermiddelen.

niveau 4 / bol / 1 jaar / crebo 25160

Onderwijsbenodigheden

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.

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.

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 € 

1202,00.

b
o
l

Leidinggeven op basis van 
vakmanschap
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