Kostenindicatie leermiddelen gehele opleiding
Economie 2 cohort 2021-2022
Bedragen voor kosten voor boeken, licenties1 en eventuele readers.
De bedragen hieronder zijn een inschatting van deze kosten over de totale duur van je opleiding.
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. Specificaties voor de
laptop staan op de website bij je opleiding (via een link).
Leermiddelen/Studers
Voor gedetailleerder inzicht in de kosten voor leermiddelen, verwijzen we naar
leermiddelen.mboamersfoort.nl. Op deze website zijn de leermiddelenlijsten vanaf juni te vinden. Je
bent niet verplicht om via deze website 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.

Indicatie kosten leermiddelen voor jouw opleiding
In onderstaande tabel zijn de bedragen opgenomen die je betaalt voor boeken, licenties en eventuele
readers.
De bedragen zijn een inschatting van deze kosten over de totale duur van je opleiding. Afhankelijk van
het niveau en het type opleiding dat je gaat doen, duurt je opleiding in totaal 1 tot 4 jaar.
CREBOnr.

Opleiding

Leerweg

25167

Ondersteunende administratieve beroepen (Medewerker
BOL
(financiële) administratie)
Ondersteunende administratieve beroepen (Medewerker
BOL
secretariaat en receptie)
Verkoop (Verkoper)
BBL

25167

Verkoop (Verkoper)

25149
25150

BOL

Niveau

Totale kosten
leermiddelen

2

€ 450

2

€ 490

2

€ 420

2

€ 470

De bedragen in deze tabel zijn op basis van de nieuwprijs van leermiddelen.

Niet in bovenstaande tabel opgenomen zijn de volgende zaken:
Een laptop: de kosten hiervan hangen af van het type laptop dat je aanschaft.
Excursies: zie hiervoor de informatie onder het kopje “Leermiddelen/Studers”.
Tijdens je opleiding krijg je te maken met keuzedelen. Soms zijn de leermiddelen die je nodig hebt
voor het ene keuzedeel duurder dan voor het andere. Dus de uiteindelijke kosten voor je opleiding zijn
mede afhankelijk van je keuzes tijdens de opleiding.
1

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.

We wensen je veel succes en plezier tijdens je opleiding bij MBO Amersfoort!

