Informatie over leermiddelen
Cohort 2021-2022
De kosten, waarmee je als student van een mbo-opleiding te maken krijgt, zijn als volgt ingedeeld:

1. Les- of cursusgeld (zie website)
2. Basisuitrusting
Op school zorgen we voor de basisuitrusting. Denk bijvoorbeeld aan lokalen, praktijkmaterialen,
machines, gereedschappen en instrumenten. Daar zijn voor jou geen kosten aan verbonden.
Bij een aantal opleidingen raden we je aan zelf ook gereedschappen aan te schaffen. Het aanschaffen
van deze artikelen is niet verplicht, maar omdat je een vak vooral goed onder de knie krijgt door veel
te oefenen, ook buiten schooltijden om, is het aan te bevelen deze artikelen zelf aan te schaffen. We
adviseren je om de artikelen via school aan te schaffen. Je weet dan zeker dat je artikelen van de
juiste kwaliteit zijn en het is vaak veel goedkoper.
Soms is bruikleen van gereedschappen mogelijk.
Scholen waarbij wordt gewerkt met gereedschappen, die je zelf kunt aanschaffen of in bruikleen
neemt zijn bijvoorbeeld horeca-opleidingen, opleidingen voor uiterlijke verzorging en opleidingen bij de
Dutch HealthTec Academy.

3. Onderwijsbenodigdheden
Onder onderwijsbenodigdheden verstaan we onder andere studieboeken en (digitale) leermiddelen,
maar ook beroepskleding en schoenen. Je bent er als student zelf voor verantwoordelijk dat je deze
leermiddelen aanschaft. Meestal heb je deze spullen al bij de start van je opleiding nodig. Na aankoop
blijven deze producten van jou1.
Bij de meeste opleidingen blijven de onderwijsbenodigdheden beperkt tot studiematerialen. Bij een
aantal opleidingen heb je beroepskleding en specifieke schoenen nodig. Vanwege de beroepscode
stelt MBO Amersfoort bij beroepskleding en schoenen eisen aan de minimale kwaliteit hiervan. Je kunt
de kledingstukken daarom het beste bestellen via de leverancier, waarmee de school samenwerkt. Je
weet dan zeker dat de kledingstukken aan de kwaliteitseisen voldoen. Vaak is het ook (veel)
voordeliger. Als je de kleding toch ergens anders aanschaft, informeer dan op school naar de
(kwaliteits)eisen.
Beroepskleding via school aanschaffen is bijvoorbeeld mogelijk bij horeca-opleidingen, opleidingen in
de uiterlijke verzorging, opleidingen in de gezondheidszorg, toeristische opleidingen, entreeopleidingen, opleiding in de beveiliging, technische opleidingen en opleidingen aan de Sportacademie.

4. Overige kosten
Overige kosten zijn kosten voor voorzieningen en activiteiten die je niet direct nodig hebt om je
opleiding af te ronden. Denk hierbij aan excursies, reizen en workshops. Als je deze activiteit niet
nodig hebt voor je diploma, is deelname niet verplicht. Wel zijn deze activiteiten vaak waardevol als je
in een bepaalde branche wilt gaan werken. Mocht je niet deelnemen, dan volg je op school een
kosteloze variant.
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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.

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).

Schoolpas
Als je, bijvoorbeeld door verlies, een nieuwe schoolpas aanvraagt, zijn hier kosten aan verbonden (€
15,-).

