Kostenfolder Centraal
2022-2023

Het Consortium verbindt onderwijsprofessionals in het beroepsonderwijs. Op basis van co-creatie ontwerpt en produceert het Consortium
krachtige opleidingsproducten en gevalideerde examens. Ervaringsdeskundigen verzorgen implementatie- en trainingstrajecten die
wérken.
Om aan te kunnen sluiten bij het Consortium hebben wij onderstaande voorwaarden opgenomen.
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Techniek
Te betalen door

Domein
 Bouw en Infra
 Ambacht Laboratorium en
Gezondheidstechniek
 Creatieve Industrie
 Techniek en Procesindustrie
 Afbouw, hout en onderhoud

Kosten student
Inclusief toegang voor docenten
en praktijkopleiders

Digitaal

Vast of keuze

Fondsbijdrage

€ 1.000,00 per jaar

Vast per domein

Student gebonden bijdrage

€ 24,50 per jaar

Vast per crebo

Examenbank*
 Examens
 Keuzedelen

€ 12,50 per student/jaar

Keuze school

Digibib
 Ontwikkelgerichte producten
 Gebruik Web for Classrooms

€ 67,50 per jaar

Keuze school
Leermiddelenlijst

ItsDigibib
Digibib uitgebreid met Google for Education**

€ 82,50 per jaar

Keuze school

Digibib
Ontwikkelgericht product keuzedeel

€ 17,50 per product

Keuze school
Leermiddelenlijst

* Voor de domeinen: ‘Techniek en Procesindustrie’ en ‘Afbouw, hout en onderhoud’ worden examens uitgeleverd via Examenservice MEI
** ItsDigibib geeft toegang tot al het studiemateriaal van het Consortium Beroepsonderwijs en Platform vmbo Techniek. Verder is er een online werkruimte
waar men presentaties en spreadsheets kan maken en kan tekstverwerken. Alle gegevens worden veilig online bewaard. Hierdoor kan men op school, thuis,
werk of stage direct aan de slag. In de ItsDigibib leeromgeving kan men op een eenvoudige manier opdrachten inleveren en de studievoortgang volgen en
met behulp van de ingebouwde online conferentietool kan men online overleggen.
Voor specifieke vragen kunt u contact opnemen met de Consulent Beroepsonderwijs.
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Zorg en Welzijn
Kosten opleiding

Opleiding
 Apothekersassistent
 Dienstverlening
 Doktersassistent
 Entree
 Instructeur-mbo
 Maatschappelijke Zorg
 Mbo-Verpleegkundige
 Pedagogisch Werk
 Praktijkopleider
 Sociaal Werk
 Tandartsassistent
 Verzorgende-IG

Vast of keuze
Crossover
 Medewerker kinderopvang,
onderwijs en beweging
 Persoonlijk begeleider
zorgboerderij
 Servicemedewerker
 Vitaliteitsbegeleider in zorg en
welzijn
 Werkbegeleider zorgbedrijf
dierhouderij
Combi-opleiding
 GPM-SCW
 MZ-VZ
 MZ-VP
 OA-GPM

Kosten student
inclusief toegang voor docenten en praktijkopleiders

Fondsbijdrage

€ 1.000,00 per jaar

Vast per domein

Student gebonden bijdrage

€ 22,50 per jaar

Vast per crebo

Examenbank
 Beroepsexamens
 Keuzedeelexamens

€ 11,50 per student/jaar

Keuze school

Digibib
 Oefenopdrachten per
werkproces
 Oefenopdrachten keuzedelen
 Multimediale leermodulen
 Kennisvragen om te leren
 E-learning Zorgtechnologie

€ 45,00 per jaar

Keuze school
Leermiddelenlijst

ItsDigibib
Digibib uitgebreid met Google for
Education*

€ 60,00 per jaar

Keuze school

* ItsDigibib geeft toegang tot al het studiemateriaal van het Consortium Beroepsonderwijs. Verder is er een online werkruimte waar men presentaties en
spreadsheets kan maken en kan tekstverwerken. Alle gegevens worden veilig online bewaard. Hierdoor kan men op school, thuis, werk of stage direct aan de
slag. In de ItsDigibib leeromgeving kan men op een eenvoudige manier opdrachten inleveren en de studievoortgang volgen en met behulp van de
ingebouwde online conferentietool kan men online overleggen.
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 bijv. 1650 studenten in het schooljaar 2020-2021 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 € 1.000,00

€ 1.000,00

Student gebonden bijdrage

500 x € 22,50

€ 11.250,00

0% korting

€ 11.250,00

Examenbank

500 x € 11,50

€ 5.750,00

0% korting

€ 5.750,00

Student gebonden bijdrage

500 x € 22,50

€ 11.250,00

5% korting

€ 10.687,50

Examenbank

500 x € 11,50

€ 5.750,00

5% korting

€ 5.462,50

Student gebonden bijdrage

650 x € 22,50

€ 14.625,00

10% korting

€ 13.162,50

Examenbank

650 x € 11,50

€ 7.475,00

10% korting

€ 6.727,50
€ 54.040,00
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Dienstverlening
DIENSTVERLENING

Trainingen
Werkconferenties
Implementatietrajecten

Voor specifieke informatie neem contact op met
de Consulenten Beroepsonderwijs en/of de
Coördinator Training & Advies.
Voor specifieke vragen kunt u contact opnemen
met de Consulent Beroepsonderwijs in uw regio

Tarieven Incompany*
Intakegesprek
€
Dag
€
Dagdeel
€
Dag maatwerk
€
Dagdeel maatwerk
€
Reiskosten/km
€

275,00
1.300,00
650,00
1.700,00
850,00
0,30

*Verdere specificatie voor trainingen, werkconferenties en implementatietrajecten aan te vragen middels een offerte.
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