Overzicht bijdragen 2016-2017
Het Consortium Beroepsonderwijs is een kennisnetwerk dat opleiders in school en werkveld faciliteert in de vormgeving en
uitvoering van onderwijs en examinering, door ontwikkeling van actuele opleidings- en examenproducten. Dit wordt gerealiseerd
in een duurzame en flexibele infrastructuur, die het mogelijk maakt om snel in te spelen op veranderende wet- en regelgeving,
nieuwe inzichten, en vragen uit de markt. Productontwikkeling gaat hand in hand met dienstverlening, beide uitgevoerd door en
voor de aangesloten scholen en partners uit het werkveld.
Het Consortium is hét loket voor onderwijsontwikkeling en examinering, scholing en implementatie. Speerpunten voor 2016-2017
zijn de doorontwikkeling van bestaande en ontwikkeling van nieuwe producten en diensten gericht op de herziene mbo-dossiers
en vmbo-exameneisen.

MBO 2016-2017
Te betalen door

Digitaal
Fondsbijdrage

€ 1.000,- per jaar

Student gebonden

Opleiding

Examen

Vast per crebo

€ 7,50 per student/jaar

Keuze school

Zorg & Welzijn

€ 40,- per jaar

Techniek

€ 60,- per jaar

Zorg & Welzijn, Techniek

€15,- per jaar

Ontwikkelgerichte
Student*

producten
Gebruik digitale
leeromgeving Consortium

Vast per domein

€ 22,50 per jaar

bijdrage

Digibib

Vast of keuze

Keuze school
boekenlijst
Keuze school
Boekenlijst
Keuze school
Boekenlijst

* inclusief toegang voor docenten en praktijkopleiders
Instappen in examenbank
leerjaar

Staffelkorting per domein

Kosten per student/jaar

1

€ 7,50

2

€ 7,50

€ 15,-

3

€ 7,50

€ 7,50

€ 22,50

4

€ 7,50

€ 7,50

€ 7,50

€ 30,-

aantal studenten

kortingspercentage

0 – 500

0%

501 – 1000

5%

1001 en meer

10%

Rekenvoorbeeld staffelkorting
In het domein Zorg en Welzijn gebruiken 1650 studenten in het schooljaar 2016-2017 examens van Zorg & Welzijn
Domein zorg en
welzijn

Fondsbijdrage
Student gebonden

Student 1-500

bijdrage
Examenbank
Student gebonden

Student 501-1000

bijdrage
Examenbank
Student gebonden

Student 1001-1650

bijdrage
Examenbank

TOTAAL

1 x € 1000,500 x € 22,50
500 x € 7,50
500 x € 22,50
500 x € 7,50
650 x € 22,50
650 x € 7,50

€ 1.000,00
€ 11.250,-

0% korting

€ 11.250,00

€ 3.750,-

0% korting

€ 3.750,00

€ 11.250,-

5% korting

€ 10.687,50

€ 3.750,-

5% korting

€ 3.562,50

€ 14.625,-

10% korting

€ 13.162,50

€ 4.875,-

10% korting

€ 4.387,50
€ 47.800,00

VMBO 2016-2017
Te betalen door

Digitaal
Fondsbijdrage PIE – BWI – D&P

€ 1.500,- per jaar

Opleiding

Vast per brinnummer

Licentiekosten
Leerling

Vast of keuze

Totaalpakket
PIE – BWI – D&P
D&P

Fondsbijdrage D&P

€ 250,- per jaar

Basis Beroeps – Kader Beroeps

Gemengde Leerweg – Theoretische Leerweg

€ 60,- per jaar

€ 35,- per jaar

€ 35,- per jaar

Als een school voor de bovenbouw producten afneemt, krijgt zij een gratis licentie voor de onderbouw:
100 PSO-kaarten en 20 Techno-Skills light kaarten.
Als een school alleen de onderbouwlicentie afneemt, betaalt zij hiervoor €250,- voor een klaslicentie.

DIENSTEN 2016-2017

DIENSTVERLENING
Consultatie

Adviesgesprek op locatie

Directeurenbijeenkomsten

Beleid & actuele onderwijsontwikkeling

Netwerkbijeenkomsten

Actuele thema’s, kennisdeling

Klankbordbijeenkomsten

Reflectie & doorontwikkeling, kennisdeling

Communicatie

Website, digitale nieuwsbrief

Landelijke onderwijsdagen

Voor sector/domein of rondom thema

Trainingen

Werken met Consortium-producten

Werkconferenties

Implementatie nieuwe

Tarieven

Startbijeenkomst

examenprogramma’s

Dag

digitalisering, nieuwe

Examinering

Dagdeel

€ 550,-

concepten, nieuwe

Digitalisering

Half dagdeel

€ 275,-

dossiers

Docentvaardigheden

Reiskosten

Implementatietrajecten

LOB, SLB

Gratis, is betaald uit fondsbijdrage

Gereduceerd tarief voor aangesloten
opleidingsinstituten

€ 1.100,-

€ 0,30 /km

