Overzicht bijdragen mbo 2018-2019
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 2018-2019 zijn de
doorontwikkeling en verdere digitalisering van bestaande en ontwikkeling van nieuwe producten en diensten gericht op de herziene mbodossiers. Het ontwikkelen van examens en sturingsmateriaal voor keuzedelen evenals kennistoetsing voor mbo staan op onze
ontwikkelagenda.

mbo Techniek
Te betalen door
Domein


Bouw en Infra



Ambacht Laboratorium en

Digitaal

Vast of keuze

Fondsbijdrage

€ 1.000,- per jaar

Vast per domein

Student gebonden bijdrage

€ 22,50 per jaar

Vast per crebo

Examenbank*

€ 7,50 per student/jaar

Keuze school

Examenbank keuzedelen

€ 2,50 per student/jaar

Keuze school

Gezondheidstechniek


Creatieve Industrie



Techniek en Procesindustrie



Afbouw, hout en onderhoud

Digibib
Student**

Ontwikkelgerichte producten
Digibib
Ontwikkelgericht product keuzedeel

*

€ 60,- per jaar
€ 15,- per product

Keuze school
Leermiddelenlijst
Keuze school
Leermiddelenlijst

Voor de domeinen: ‘Techniek en Procesindustrie’ en ‘Afbouw, hout en onderhoud’ worden examens uitgeleverd via Examenservice MEI

** Inclusief toegang voor docenten en praktijkopleiders

Voor alle studenten waarvoor u de studentgebonden bijdrage betaalt kunt u kiezen voor aansluiten bij de examenbank keuzedelen. Voor alle
studenten waarvoor u geen studentgebonden bijdrage betaalt kunt u ook een examen voor een keuzedeel aanschaffen. Hiervoor bestelt u een
voucher van € 5,- per student en u ontvangt hiervoor een examen op naam voor de specifieke student.
Voor specifieke vragen kunt u contact opnemen met de Consulent Beroepsonderwijs.
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mbo Zorg en Welzijn
Te betalen door
Opleiding


Apothekersassistent



Combi GPM/SCW



Combi MZ/VZ



Dienstverlener



Doktersassistent



Maatschappelijke Zorg



Mbo-Verpleegkundige



Pedagogisch Werk



Praktijkopleider



Servicemedewerker



Sociaal Werk



Tandartsassistent



Verzorgende-IG

Digitaal

Vast of keuze

Fondsbijdrage

€ 1.000,- per jaar

Vast per domein

Student gebonden bijdrage

€ 22,50 per jaar

Vast per crebo

Examenbank

€ 7,50 per student/jaar

Keuze school

Examenbank keuzedelen

€ 2,50 per student/jaar

Keuze school

Digibib
Ontwikkelgerichte producten, inclusief oefenopdrachten
Student*

€ 40,- per jaar

keuzedelen, inclusief verrijking
Kennistoetsenbank
Oefentoetsen voor de opleidingen MZ, PW, DV, VP, VZ

€ 10,- per jaar

Keuze school
Leermiddelenlijst
Keuze school
Leermiddelenlijst

* inclusief toegang voor docenten en praktijkopleiders

Voor alle studenten waarvoor u de studentgebonden bijdrage betaalt kunt u kiezen voor aansluiten bij de examenbank keuzedelen. Voor alle
studenten waarvoor u geen studentgebonden bijdrage betaalt kunt u ook een examen voor een keuzedeel aanschaffen. Hiervoor bestelt u een
voucher van € 5,- per student en u ontvangt hiervoor een examen op naam voor de specifieke student.
Voor specifieke vragen kunt u contact opnemen met de Consulent Beroepsonderwijs.
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Staffelkorting: kosten school per domein
aantal studenten

kortingspercentage

0 – 500

0%

501 – 1000

5%

1001 en meer

10%

Rekenvoorbeeld:

In het domein Zorg en Welzijn gebruiken 1650 studenten in het schooljaar 2018-2019 examens van Zorg & Welzijn

Domein zorg en welzijn

Student 1-500

Student 501-1000

Student 1001-1650

TOTAAL
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Fondsbijdrage

1 x € 1000,-

Student gebonden bijdrage

500 x € 22,50

Examenbank

€ 1.000,€ 11.250,-

0% korting

€ 11.250,-

500 x € 7,50

€ 3.750,-

0% korting

€ 3.750,-

Examenbank keuzedelen

500 x € 2,50

€ 1.250,-

0% korting

€ 1.250,-

Student gebonden bijdrage

500 x € 22,50

€ 11.250,-

5% korting

€ 10.687,50

Examenbank

500 x € 7,50

€ 3.750,-

5% korting

€ 3.562,50

Examenbank keuzedelen

500 x € 2,50

€ 1.250,-

5% korting

€ 1.187,50

Student gebonden bijdrage

650 x € 22,50

€ 14.625,-

10% korting

€ 13.162,50

Examenbank

650 x € 7,50

€ 4.875,-

10% korting

€ 4.387,50

Examenbank keuzedelen

650 x € 2,50

€ 1.625,-

10% korting

€ 1.462,50
€ 51.700,-

MBO
Te betalen door

Digitaal

Vast of keuze

Student*
Gebruik digitale leeromgeving It’s Learning Consortium

Keuze school

€ 15,- per jaar

Leermiddelenlijst

DIENSTVERLENING
Consultatie

Adviesgesprek op locatie

Directeurenbijeenkomsten

Beleid & actuele onderwijsontwikkeling

Netwerkbijeenkomsten

Actuele thema’s, kennisdeling

Klankbordbijeenkomsten

Inrichting digitale leeromgeving

Communicatie

Website, digitale nieuwsbrief

Landelijke onderwijsdagen

Voor sector/domein of rondom thema
Voor specifieke informatie zie
www.consortiumbo.nl

Trainingen Werkconferenties
Implementatietrajecten

Voor specifieke vragen kunt u contact
opnemen met de Consulent Beroepsonderwijs
in uw regio
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Gratis, uit fondsbijdrage

Gereduceerd tarief voor aangesloten opleidingsinstituten
Tarieven
Dag

€ 1.100,00

Dagdeel

€ 550,00

Half dagdeel

€ 275,00

Reiskosten/km

€ 0,30

