Middelharnis, juli 2020
Betreft: Schoolkosten Vakgroep Dierverzorging, schooljaar 2020-2021

Beste student,
We heten jou het komende schooljaar van harte welkom op Lentiz | MBO Middelharnis. In deze
brief informeren we je over de schoolkosten voor het schooljaar 2020-2021.
Op de volgende pagina’s vind je een overzicht van de boeken, licenties en andere leermiddelen
die je nodig hebt voor het volgen van je opleiding. Op onze website is een toelichting te vinden op
de diverse kosten.
Bij de boeken staat aangegeven waar je deze het beste kunt bestellen. Zorg dat je de boeken in
je bezit hebt aan het begin van het schooljaar, dus bestel op tijd!
Indien je al een diploma mbo hebt behaald en evt. voor vrijstelling van AVO vakken in
aanmerking denkt te komen, dan behoef je geen boeken/licenties te bestellen. Mocht echter
vrijstelling later niet aan de orde te zijn, dan dien je je boeken/licenties alsnog te bestellen.
De door jouw benodigde licenties worden door school aangeschaft en moeten betaald worden via
WIS Collect. WIS Collect is een digitaal facturatiesysteem waarvan je na de start van de opleiding
de benodigde gegevens ontvangt. Tot die tijd hoeft je deze kosten nog niet te betalen, maar in de
lijst kun je wel alvast zien welke kosten er dus nog aan gaan komen aan het begin van het
schooljaar.
Verder staan hieronder ook de kosten voor het lesgeld (BOL) vermeld. Deze kosten worden
geïnd door DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs). Hier ontvang je automatisch bericht over via
DUO. De kosten van het cursusgeld (BBL) worden gefactureerd door Lentiz | MBO Middelharnis
via WIS Collect.
Tarief lesgeld:
Onderstaande tarief is alleen van toepassing indien de student 18 jaar of ouder is op 01-08-2020
(Bron: Staatscourant 52995 d.d. 24-09-2018)
Beroepsopleidende leerweg (BOL):
Niveau 2, 3, 4 - lesgeld per schooljaar € 1.202, Dit bedrag wordt geïnd door Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)
Beroepsbegeleidende leerweg (BBL):
Niveau 1 en 2 – cursusgeld per schooljaar € 250,Niveau 3 en 4 – cursusgeld per schooljaar € 606,Dit bedrag wordt gefactureerd door Lentiz | MBO Middelharnis aan de student via WIS
Collect.

Leerjaar 1 BOL Dierverzorging:
Bedragen zijn onder voorbehoud van wijzigingen bij de uitgever of in de lessentabel.

Vakgericht
Graag zelf bestellen en betalen bij het Ontwikkelcentrum.
https://webshop.ontwikkelcentrum.nl
Startpagina Dierverzorging – editie 2020-2021
ISBN: 8717247012933
https://webshop.ontwikkelcentrum.nl/vakgebied-voormbo/dier/startpagina-dierverzorging-editie-2020-2021-

€ 98,50

Boeken inclusief licentie Nederlands
Zelf bestellen en betalen
Alleen Niveau 2 en 3
Nederlands: www.noordhoff.nl
NU Nederlands 2e ed 2F leerwerkboek( deel A en B) +
online 2-jaarslicentie student

€ 63,95

ISBN 9789001878726
(Wordt hele opleiding gebruikt)
Alleen Niveau 4
Nederlands: www.noordhoff.nl
NU Nederlands 2e ed 3F leerwerkboek( deel A en B) +
online 2-jaarslicentie student

€ 63,95

ISBN 9789001878511
(Wordt hele opleiding gebruikt)

Boeken inclusief licentie Engels
Zelf bestellen en betalen (wordt in 1e les Engels afgestemd)
Alleen Niveau 2 en 3
Engels:
Malmberg Taalblokken Engels combipakket; licentie en boek
(24 maanden)
Niveau 2/3 A1/A2 (565972)

€ 78,20

Alleen Niveau 4
Engels:
Malmberg Taalblokken Engels combipakket; licentie en boek
(24 maanden)
Niveau 4 A2/B1 (565975)

€ 78,20

Licentie Rekenen
Betalen via WIS Collect. Gegevens hiervoor ontvang je aan het begin van het
schooljaar

Rekenen Deviant Startrekenen Online (inclusief Examencoach
rekenen, Startrekenen 3D en Startrekenen VR (licentie voor 24
maanden)

€ 36,00

Licentie Burgerschap
Zelf bestellen en betalen (wordt in 1e les van Burgerschap afgestemd)
De maatschappij dat ben JIJ | Learnbeat licentie | niveau
BOL/BBL - Eenjarige licentie
€ 27,45
ISBN: 978-94-63207-97-3

Overige kosten
Kosten introductiedag
(Externe dag tijdens de introductieweek)

Wordt gefactureerd via WIS Collect aan het begin van
het schooljaar.

€25,00

Kosten praktijkleren
(Diverse leeromgevingen liggen buiten de school: eventuele reis- of
overnachtingskosten. Zie verder toelichting op website.)

€ 100,00

Wordt gefactureerd via WIS Collect indien deze activiteit
gaat plaatsvinden.
Excursiekosten (prognose) Vrijwillige bijdrage
(Zie toelichting op website)

Wordt gefactureerd via WIS Collect indien deze activiteit
gaat plaatsvinden.

€ 100,00

Kluisje
Pasje vervangen bij verlies €10,(Vrijwillig)

Wordt (indien gewenst) gefactureerd via WIS Collect aan
het begin van het schooljaar.

Schoolmaterialen
Graag zelf aanschaffen
Rekenmachine (Advies: Casio fx-82EX)
Schrijfmateriaal (Schrift/notitieblok en pen)

Meer informatie vind je op: www.lentiz.nl

Met vriendelijke groet,

Dhr. F.J.A. de Bakker
Teamleider Lentiz | MBO Middelharnis

€10,00

Leerjaar 2 BOL Dierverzorging:
Bedragen zijn onder voorbehoud van wijzigingen bij de uitgever of in de lessentabel.

Vakgericht
Graag zelf bestellen en betalen bij het Ontwikkelcentrum.
https://webshop.ontwikkelcentrum.nl
Startpagina Dierverzorging – editie 2020-2021
ISBN: 8717247012933
https://webshop.ontwikkelcentrum.nl/vakgebied-voormbo/dier/startpagina-dierverzorging-editie-2020-2021-

€ 98,50

Boeken AVO vakken
Graag zelf bestellen en betalen bij bol.com.
https://www.bol.com
Alleen Niveau 3
Nederlands Deviant Starttaal 2F - Leerwerkboek deel A+B
(wordt gehele opleiding gebruikt)

€ 30,35

Alleen Niveau 4
Nederlands Deviant Starttaal 3F - Leerwerkboek deel A+B
(wordt hele opleiding gebruikt)

€ 30,35

Niveau 2, 3 en 4
Engels Deviant Can Do-MBO-breed - Leerwerkboek deel A +
B (wordt hele opleiding gebruikt)

€ 30,35

Licenties
Betalen via WIS Collect. Gegevens hiervoor ontvang je aan het begin van het
schooljaar.
Rekenen Deviant Startrekenen Online (inclusief Examencoach
rekenen, Startrekenen 3D en Startrekenen VR (licentie voor 24
€ 30,00
maanden))
Nederlands Deviant Via Starttaal online (inclusief VIA Voorafen VIA Vervolg Online en Examencoach Nederlands (licentie
voor 24 maanden))
Taalniveautest Nederlands (TNT)

€ 36,00

Engels Deviant Can Do Online (inclusief FACE en
Examencoach Engels (licentie voor de gehele opleiding))

€ 16,00

€ 3,00

Lesmateriaal keuzedelen
Elke kwalificatie heeft meerdere keuzedelen. Omdat iedere
student een andere keuze heeft gemaakt voor deze
keuzedelen, worden de uiteindelijke kosten per keuzedeel in
de eerste les van een keuzedeel medegedeeld, inclusief de
manier van bestellen en betalen.

€ 30,- tot € 40,per keuzedeel

Overige kosten
Kosten praktijkleren
(Diverse leeromgevingen liggen buiten de school: eventuele reis- of
overnachtingskosten. Zie verder toelichting op website.)

€ 100,00

Wordt gefactureerd via WIS Collect indien deze activiteit
gaat plaatsvinden.
Excursiekosten (prognose) Vrijwillige bijdrage
(Zie toelichting op website)

Wordt gefactureerd via WIS Collect indien deze activiteit
gaat plaatsvinden.

€ 100,00

Kluisje
Pasje vervangen bij verlies €10,(Vrijwillig)

Wordt (indien gewenst) gefactureerd via WIS Collect aan
het begin van het schooljaar.

€10,00

Schoolmaterialen
Graag zelf aanschaffen
Rekenmachine (Advies: Casio fx-82EX)
Schrijfmateriaal (Schrift/notitieblok en pen)

Meer informatie vind je op: www.lentiz.nl

Met vriendelijke groet,

Dhr. F.J.A. de Bakker
Teamleider Lentiz | MBO Middelharnis

Leerjaar 2 BOL Dierverzorging: Opstroom van niveau 3 naar 4
Bedragen zijn onder voorbehoud van wijzigingen bij de uitgever of in de lessentabel.

Vakgericht
Graag zelf bestellen en betalen bij het Ontwikkelcentrum.
https://webshop.ontwikkelcentrum.nl
Startpagina Dierverzorging – editie 2020-2021
ISBN: 8717247012933
https://webshop.ontwikkelcentrum.nl/vakgebied-voormbo/dier/startpagina-dierverzorging-editie-2020-2021-

€98,50

Boeken AVO vakken
Graag zelf bestellen en betalen bij bol.com.
https://www.bol.com
Niveau 4
Nederlands Deviant Starttaal 3F - Leerwerkboek deel A+B
(wordt hele opleiding gebruikt)

€ 30,35

Niveau 4
Engels Deviant Can Do-MBO-breed - Leerwerkboek deel A +
B (wordt hele opleiding gebruikt)

€ 30,35

Licenties
Betalen via WIS Collect. Gegevens hiervoor ontvang je aan het begin van het
schooljaar.
Rekenen Deviant Startrekenen Online (inclusief Examencoach
rekenen, Startrekenen 3D en Startrekenen VR (licentie voor 24
€ 30,00
maanden))
Nederlands Deviant Via Starttaal online (inclusief VIA Voorafen VIA Vervolg Online en Examencoach Nederlands (licentie
voor 24 maanden))
Taalniveautest Nederlands (TNT)
Engels Deviant Can Do Online (inclusief FACE en
Examencoach Engels (licentie voor de gehele opleiding))

€ 36,00

€ 3,00
€ 16,00

Lesmateriaal keuzedelen
Elke kwalificatie heeft meerdere keuzedelen. Omdat iedere
student een andere keuze heeft gemaakt voor deze
keuzedelen, worden de uiteindelijke kosten per keuzedeel in
de eerste les van een keuzedeel medegedeeld, inclusief de
manier van bestellen en betalen.

€ 30,- tot € 40,per keuzedeel

Overige kosten
Kosten praktijkleren

€ 100,00

(Diverse leeromgevingen liggen buiten de school: eventuele reis- of
overnachtingskosten. Zie verder toelichting op website.)

Wordt gefactureerd via WIS Collect indien deze activiteit
gaat plaatsvinden.
Excursiekosten (prognose) Vrijwillige bijdrage
(Zie toelichting op website)

Wordt gefactureerd via WIS Collect indien deze activiteit
gaat plaatsvinden.

€ 100,00

Kluisje
Pasje vervangen bij verlies €10,(Vrijwillig)

Wordt (indien gewenst) gefactureerd via WIS Collect aan
het begin van het schooljaar.

Schoolmaterialen
Graag zelf aanschaffen
Rekenmachine (Advies: Casio fx-82EX)
Schrijfmateriaal (Schrift/notitieblok en pen)

Meer informatie vind je op: www.lentiz.nl

Met vriendelijke groet,

Dhr. F.J.A. de Bakker
Teamleider Lentiz | MBO Middelharnis

€10,00

Leerjaar 3 BOL Dierverzorging:
Bedragen zijn onder voorbehoud van wijzigingen bij de uitgever of in de lessentabel.

Vakgericht
Graag zelf bestellen en betalen bij het Ontwikkelcentrum.
https://webshop.ontwikkelcentrum.nl
Startpagina Dierverzorging – editie 2020-2021
ISBN: 8717247012933
https://webshop.ontwikkelcentrum.nl/vakgebied-voormbo/dier/startpagina-dierverzorging-editie-2020-2021-

€ 98,50

Boeken keuzedelen
Elke kwalificatie heeft meerdere keuzedelen. Omdat iedere
student een andere keuze heeft gemaakt voor deze
keuzedelen, worden de uiteindelijke kosten per keuzedeel in
de eerste les van een keuzedeel medegedeeld, inclusief de
manier van bestellen en betalen.

€ 30,- tot € 40,per keuzedeel

Advies om aan te schaffen via het Ontwikkelcentrum
(https://webshop.ontwikkelcentrum.nl) bij het Keuzedeel
Hond en Kat:
-Certificeerbare eenheid en keuzedeel Houder van honden
en katten A
ISBN: 8717247013466
- Certificeerbare eenheid en keuzedeel Houder van honden
en katten B
ISBN: 8717247013473

€37,50
€37,50

Overige kosten
Kosten praktijkleren
(Diverse leeromgevingen liggen buiten de school: eventuele reis- of
overnachtingskosten. Zie verder toelichting op website.)

€ 100,00

Wordt gefactureerd via WIS Collect indien deze activiteit
gaat plaatsvinden.
Excursiekosten (prognose) Vrijwillige bijdrage
(Zie toelichting op website)

Wordt gefactureerd via WIS Collect indien deze activiteit
gaat plaatsvinden.

€ 100,00

Kluisje
Pasje vervangen bij verlies €10,(Vrijwillig)

Wordt (indien gewenst) gefactureerd via WIS Collect aan
het begin van het schooljaar.
Schoolmaterialen

€10,00

Graag zelf aanschaffen
Schrijfmateriaal (Schrift/notitieblok en pen)

Meer informatie vind je op: www.lentiz.nl

Met vriendelijke groet,

Dhr. F.J.A. de Bakker
Teamleider Lentiz | MBO Middelharnis

