Kostenindicatie leermiddelen gehele opleiding
Dutch HealthTec Academy cohort 2021-2022 – alle bijbehorende opleidingen
Bedragen voor kosten voor boeken, licenties1 en eventuele readers
Om een beeld te krijgen van de kosten voor je studie, verwijzen we naar:
leermiddelen.mboamersfoort.nl
Daar kun je zien wat de opleiding per schooljaar kost. Vanaf 1 juli zie je de bedragen voor je eigen
startjaar, maar ook de bedragen van de eerdere startjaren (cohorten) geven een goede indicatie. Let
wel op dat boeken soms in verschillende leerjaren genoemd worden. Eenmaal aangeschaft, hoef je
deze boeken natuurlijk niet opnieuw aan te schaffen. Voorkom dubbeltelling. Je bent niet verplicht om
via Studers je leermiddelen aan te schaffen. Als je de leermiddelen ergens anders aanschaft, let er
dan wel op dat je de juiste versies van boeken en licenties koopt! Eventuele excursies worden altijd
via Studers.nl betaald.

Gereedschappen
Op school zorgen we voor de basisuitrusting. Denk bijvoorbeeld aan praktijkmaterialen, machines,
gereedschappen en instrumenten. BBL studenten werken met de sets van de werkgever.
Voor BOL studenten geldt dat de school een borg mag vragen voor het gebruik van gereedschappen.
Er wordt verwacht dat je respectvol en zuinig omgaat met de basisuitrusting op school. Anders
worden kosten in rekening gebracht. Op school zullen we je verder informeren over de manier waarop
wordt omgegaan met de kosten voor de gereedschappen.

Laptop
Bij onze opleidingen wordt met digitaal lesmateriaal gewerkt. Je hebt een laptop nodig om aan de
lessen te kunnen deelnemen. MBO Amersfoort heeft de voorkeur voor Windows. De specificaties zijn
te vinden onder de link op de website bij je opleiding.

Licenties kun je niet tweedehands kopen. Ook bij sommige boeken horen extra’s, zoals de digitale versie van
een boek. Als je een boek tweedehands aanschaft, kan het zijn dat de activeringscode voor deze extra’s al door
je voorganger gebruikt is. Je kunt deze dan niet meer gebruiken.
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