
 

Schoolkosten
DVG Groen
Vakbekwaam hovenier BOL

Leerweg BOL Leerjaar 1
Crebonr 25618 Niveau 3

Wettelijk geregelde bijdragen Bedrag

Jaarlijks wordt het les- of cursusgeld vastgesteld door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (www.duo.nl). Als je op 1 augustus
een BOL opleiding volgt en jonger bent dan 18 jaar, betaal je geen lesgeld. Als je op 1 augustus van het cursusjaar 18 jaar of ouder bent, moet je
lesgeld betalen. De rekening voor het lesgeld ontvang je via OC&W.

Lesgeld € 1.239,00

Totaal Wettelijk geregelde bijdragen € 1.239,00

Onderwijsbenodigdheden Bedrag

De onderwijsbenodigdheden (inclusief boeken) betreffen de leermiddelen waarvan wij verwachten dat je hier over beschikt bij aanvang van de
lessen. Voor de start van het schooljaar ontvang je via school bericht met meer informatie over de definitieve leermiddelenlijst.

Schrijfmateriaal (schrift/notitieblok en pen)

Rekenmachine

Laptop

Werkhandschoenen Uvex foam

Werkschoenen

Veiligheidsbril

Werkbroek

Gehoorkap

Inklapbare snoeizaag

Snoeischaar

Vest (zwart) € 34,95

Basic hoody (zwart) € 24,95

Softshell jas (zwart) € 39,95

Boeken en licenties € 329,32

Totaal Onderwijsbenodigdheden € 429,17

Bijdrage activiteiten Bedrag

Dit betreffen de kosten voor de extra activiteiten. Deze zijn vrijwillig en niet noodzakelijk voor het volgen van de opleiding en het behalen van
een diploma, maar hebben wel een meerwaarde voor de opleiding. Kies je er voor om niet deel te nemen dan is het wel mogelijk om de
opleiding af te ronden. Je moet dan wel de door de opleiding aangeboden vervangende activiteiten volgen. Voor deelname dienen de bijdrage te
zijn voldaan.

Excursiekosten € 100,00

Examen Basisveiligheid € 55,00

Totaal Bijdrage activiteiten € 155,00

Overige diensten Bedrag

Softwareprogramma ClaroRead

Bijdrage aan de algemene studentenverzekering € 4,50



Overige diensten Bedrag

Huur kluisje € 10,00

Totaal Overige diensten € 14,50

* Voor sommige prijzen zijn wij afhankelijk van de opgave van leveranciers. Hierdoor is het mogelijk dat prijzen zijn bijgesteld na publicatie van
dit overzicht.



 

Schoolkosten
DVG Groen
KW Vakbekwaam hovenier BOL

Leerweg BOL Leerjaar 2
Crebonr 25455 Niveau 3

Wettelijk geregelde bijdragen Bedrag

Jaarlijks wordt het les- of cursusgeld vastgesteld door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (www.duo.nl). Als je op 1 augustus
een BOL opleiding volgt en jonger bent dan 18 jaar, betaal je geen lesgeld. Als je op 1 augustus van het cursusjaar 18 jaar of ouder bent, moet je
lesgeld betalen. De rekening voor het lesgeld ontvang je via OC&W.

Lesgeld € 1.239,00

Totaal Wettelijk geregelde bijdragen € 1.239,00

Onderwijsbenodigdheden Bedrag

De onderwijsbenodigdheden (inclusief boeken) betreffen de leermiddelen waarvan wij verwachten dat je hier over beschikt bij aanvang van de
lessen. Voor de start van het schooljaar ontvang je via school bericht met meer informatie over de definitieve leermiddelenlijst.

Vest (zwart) € 34,95

Basic hoody (zwart) € 24,95

Softshell jas (zwart) € 39,95

Boeken en licenties € 253,74

Totaal Onderwijsbenodigdheden € 353,59

Bijdrage activiteiten Bedrag

Dit betreffen de kosten voor de extra activiteiten. Deze zijn vrijwillig en niet noodzakelijk voor het volgen van de opleiding en het behalen van
een diploma, maar hebben wel een meerwaarde voor de opleiding. Kies je er voor om niet deel te nemen dan is het wel mogelijk om de
opleiding af te ronden. Je moet dan wel de door de opleiding aangeboden vervangende activiteiten volgen. Voor deelname dienen de bijdrage te
zijn voldaan.

Excursiekosten € 100,00

Totaal Bijdrage activiteiten € 100,00

Keuzedelen

Keuzedelen

Overige diensten Bedrag

Softwareprogramma ClaroRead

Bijdrage aan de algemene studentenverzekering € 4,50

Huur kluisje € 10,00

Totaal Overige diensten € 14,50

* Voor sommige prijzen zijn wij afhankelijk van de opgave van leveranciers. Hierdoor is het mogelijk dat prijzen zijn bijgesteld na publicatie van
dit overzicht.



 

Schoolkosten
DVG Groen
KW Vakbekwaam hovenier BOL

Leerweg BOL Leerjaar 3
Crebonr 25455 Niveau 3

Wettelijk geregelde bijdragen Bedrag

Jaarlijks wordt het les- of cursusgeld vastgesteld door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (www.duo.nl). Als je op 1 augustus
een BOL opleiding volgt en jonger bent dan 18 jaar, betaal je geen lesgeld. Als je op 1 augustus van het cursusjaar 18 jaar of ouder bent, moet je
lesgeld betalen. De rekening voor het lesgeld ontvang je via OC&W.

Lesgeld € 1.239,00

Totaal Wettelijk geregelde bijdragen € 1.239,00

Onderwijsbenodigdheden Bedrag

De onderwijsbenodigdheden (inclusief boeken) betreffen de leermiddelen waarvan wij verwachten dat je hier over beschikt bij aanvang van de
lessen. Voor de start van het schooljaar ontvang je via school bericht met meer informatie over de definitieve leermiddelenlijst.

Vest (zwart) € 34,95

Basic hoody (zwart) € 24,95

Softshell jas (zwart) € 39,95

Boeken en licenties € 124,12

Totaal Onderwijsbenodigdheden € 223,97

Bijdrage activiteiten Bedrag

Dit betreffen de kosten voor de extra activiteiten. Deze zijn vrijwillig en niet noodzakelijk voor het volgen van de opleiding en het behalen van
een diploma, maar hebben wel een meerwaarde voor de opleiding. Kies je er voor om niet deel te nemen dan is het wel mogelijk om de
opleiding af te ronden. Je moet dan wel de door de opleiding aangeboden vervangende activiteiten volgen. Voor deelname dienen de bijdrage te
zijn voldaan.

Excursiekosten € 100,00

Totaal Bijdrage activiteiten € 100,00

Keuzedelen

Keuzedelen

Overige diensten Bedrag

Softwareprogramma ClaroRead

Bijdrage aan de algemene studentenverzekering € 4,50

Huur kluisje € 10,00

Totaal Overige diensten € 14,50

* Voor sommige prijzen zijn wij afhankelijk van de opgave van leveranciers. Hierdoor is het mogelijk dat prijzen zijn bijgesteld na publicatie van
dit overzicht.




