
Leerjaar 1
Soort kosten ISBN / art.nr. Prijsindicatie Leverancier Waar bestellen / betalen?

Lesgeld  €         1.202,00  - DUO

Factor E Dienstverlening basisdeel bundel  

bestaande uit de volgende 8 boeken incl. digitale 

licentie :

9789037253627  €            101,25 Boom beroepsonderwijs www.mbowebshop.nl 

1. Planmatig werken

2 Communicatieve vaardigheden

3 Arbo, kwaliteitszorg en milieu

4 Schoonmaken en inrichten

5 Onderhoud en reparatie

6 Voeding     

7 Administratie     

8 Voorraadbeheer     

Factor-E Dienstverlening Gasten en deelnemers 

begeleiden 

9789037226683  €              25,00 Boom beroepsonderwijs www.mbowebshop.nl 

Factor-E Dienstverlening Toezicht houden        9789037226690  €              25,00 Boom beroepsonderwijs www.mbowebshop.nl 
Factor-E Dienstverlening Uitvoeren van activiteiten  9789037226676  €              25,00 Boom beroepsonderwijs www.mbowebshop.nl 

Lifeguard KZD LFG 1          9789400229594  €              36,65 H. Swaans uitgeverij www.mbowebshop.nl 

De maatschappij dat ben JIJ N1-2 9789492620224  €              23,95 Codename Future www.mbowebshop.nl 
Toekomst Werken aan je Toekomst Niveau 1 en 2 9789492620187  €              23,95 Codename Future www.mbowebshop.nl 
Rekenblokken 3 mbo studentlicentie 24 mnd 9789402054132  €              67,45 Malmberg www.mbowebshop.nl 
Taalblokken 3 studentlicentie Nederlands 24 mnd 9789402053777  €              67,45 Malmberg www.mbowebshop.nl 
Kledingpakket  v.a. € 300,- Wilkin Sports Wilkin Sports
Laptop v.a. € 199,- Eigen keuze www.campusshop.nl

Kosten 3-daagse opleidingsweek  715-74672  €              12,50 www.mbowebshop.nl 

Behalen van officieel diploma zwemmend redden 715-76097  €              19,50 Sport en Bewegen www.mbowebshop.nl  
Officieel MFA certificaat                                           

Bestel dit artikel alleen als je het officiële diploma 

lifeguard en/of zweminstructeur wilt behalen.

715-74719  €              25,00 Medic First Aid www.mbowebshop.nl

Examen LFG 715-80874  €              83,50 NRZ www.mbowebshop.nl 

Leerjaar 2
Soort kosten Prijsindicatie Leverancier Waar bestellen / betalen?

Lesgeld  €         1.202,00  - DUO

Kosten 3-daagse opleidingsweek  715-74672  €              12,50 www.mbowebshop.nl 

    

Begrippenlijst

Dit zijn kosten voor activiteiten. Mocht je geen deel kunnen nemen aan de activiteit (alleen met toestemming van SLB) ben je verplicht deel te nemen aan een vervangede opdracht die je door 

de school wordt aangeboden. Dit in verband met de onderwijstijd.

Kosten leermiddelen

Bijdrage voor speciale activiteiten of diensten

Voorlopig kostenoverzicht schooljaar 2020-2021

niveau 2 / bol / 2 jaar / crebo 25500

Verrijkingskosten (naar keuze)

Dit zijn kosten voor activiteiten die je opleiding verrijken. Van deze diensten of producten mag je gebruik maken, maar het hoeft niet.

Kosten leermiddelen

1. Opleidingskosten

2. Verrijkingskosten (naar keuze)

Lesgeld

Kostenoverzicht

Het voorlopige kostenoverzicht geeft een indicatie van de kosten. Het definitieve 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.

2. Verrijkingskosten (naar keuze)

Kosten leermiddelen

Bijdrage voor speciale activiteiten of diensten

1. Opleidingskosten

Dit bedrag wordt jaarlijks vastgesteld door de minister 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). 

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.

Opleidingskosten

Sport en Bewegen - niveau 2 en Medewerker sport en 
recreatie
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