Centrale informatie over de kosten van je opleiding bij Nimeto Utrecht voor het
schooljaar 2017-2018 Niveau 2 + 3 opleidingen

Beste student,
Als je een opleiding bij Nimeto Utrecht gaat volgen, heb je bij ieder leerjaar en bij elk vak of uitstroomrichting te maken
met een aantal zaken, die je deels via de school en deels via leveranciers kunt bestellen.
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Introductiedagen




Via de boekhandel:
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Uitleg van de verschillende kostenposten
1.

Via de school:

Het basispakket
Het basispakket bevat zaken, die je alleen via de school kunt afnemen. Zonder dit basispakket kun je niet naar behoren
aan de lessen deelnemen. Dit basispakket komt ieder jaar terug en moet aan het begin van het schooljaar betaald zijn. Het
basispakket bestaat uit een verplicht deel en een facultatief deel.
Het verplichte deel bestaat uit zaken, die alleen collectief aangeschaft kunnen worden met korting zoals licentiekosten voor
de talen en rekenen. Dit voordeel wordt aan de studenten in het basispakket doorgegeven. En verder uit b.v. een bijdrage
in de kosten van (digitaal) lesmateriaal dat door docenten van Nimeto Utrecht zelf is ontwikkeld.
In het facultatieve deel zijn zaken opgenomen, die je als student veel voordeel opleveren. Indien je dit facultatieve deel
niet afneemt kun je aan bepaalde activiteiten niet meer deelnemen en dien je bij nabestelling extra administratie/
uitleveringskosten te betalen.
Excursies
In de loop van een schooljaar worden er (eendaagse) excursies georganiseerd naar bijvoorbeeld beurzen en musea.
Omdat de kosten vooraf niet exact bekend zijn, wordt jaarlijks een voorschot in deze kosten gevraagd. Eventuele
verschillen, positief of negatief, worden naar het volgende schooljaar doorgeschoven. Voor de thuisblijvers is er een
alternatief programma beschikbaar. Je kunt je uitsluitend bij aanvang van het schooljaar hiervoor inschrijven middels een
machtiging bij het basispakket.
Voor de niveau-3 opleidingen zijn geen eendaagse excursies in het programma opgenomen.
Introductiedagen
Voor de niveau-2 en 3 opleidingen wordt aan het begin van het schooljaar een introductie 2-daagse georganiseerd. Deze
is facultatief, maar wordt sterk aanbevolen. De kosten (€ 125,00) hiervoor worden apart via de school in rekening
gebracht. Hiervoor ontvang je een aparte eenmalige machtiging. Voor deelname hieraan dient het verschuldigde bedrag
van de machtiging vooraf door de school ontvangen te zijn. Voor de thuisblijvers is er een alternatief programma
beschikbaar.
2.

Via de Boekhandel

Boeken
Naast (digitaal) lesmateriaal en het gezamenlijk gebruik van boeken via het OLC is het noodzakelijk dat je individueel in
het bezit bent van enkele boeken. Nimeto biedt je, in samenwerking met boekhandel Dragt, de mogelijkheid om deze via
school aan te schaffen. Op de site van Nimeto Utrecht staat een link naar de speciale webshop van boekhandel Dragt.
Bij enkele van deze boeken hoort een digitale leeromgeving met testen. De licenties hiervoor kunnen om technische
redenen niet rechtstreeks bij de boekhandel besteld worden, maar worden door de school centraal ingekocht en de kosten
hiervan zijn in het basispakket opgenomen.
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(Vak)gereedschap en Leermiddelen
Voor de praktijkvakken heb je bepaalde (vak)gereedschappen en/of leermiddelen nodig. Je schaft ze in het eerste jaar aan
en kunt ze gedurende de gehele opleiding gebruiken. De kosten per opleiding zijn verschillend. Nimeto biedt je, in
samenwerking met boekhandel Dragt, de mogelijkheid om deze via school aan te schaffen. Afhankelijk van je
uitstroomrichting heb je eventueel in het 2e of 3e jaar nog een aanvullend pakket nodig.
3.

Overige kosten

In de loop van het schooljaar kun je nog met de volgende kosten te maken krijgen:
Printkosten
Bij diverse opdrachten tijdens je opleiding zal je moeten printen. In het Open Leercentrum (OLC) en in de gangen staan
kleurenprint- en kopieermachines ter beschikking. De prijzen van de kopieën zijn € 0,06 voor een zwart/wit en € 0,25 voor
een kleurenafdruk A4 enkelzijdig. Je kunt op je printkosten besparen door b.v. kladversies eerst op scherm af te drukken
of deze niet direct in kleur, maar in zwart/wit te printen.
Materiaalkosten
Klein materiaal zoals papier, houtboard, karton, lijm, sheets, inbindmateriaal e.d. worden via het winkeltje in de school,
middels de Nimeto betaalpas, tegen inkoopprijs verkocht. De kosten zijn afhankelijk van de gekozen opleiding en hoe
zuinig je met je materialen omgaat.
Reiskosten thuis- school
Studenten in het MBO hebben sinds januari 2017 recht op een ov-jaarkaart. Vanaf 18 jaar hebben studenten ook recht op
studiefinanciering zoals in het HBO. Hiertegenover staat wel het lesgeld wat je dan aan de minister moet betalen. Voor
gegevens hierover en eventuele tegemoetkoming studiekosten verwijzen wij je naar www.duo.nl.
Slot voor kluisje
Nimeto Utrecht hecht grote waarde aan de veiligheid binnen de school. In verband hiermede is het van belang dat iedere
student de beschikking heeft over een eigen locker / kledingkastje. Deze kluisjes worden gratis ter beschikking gesteld. Via
het winkeltje is een speciaal slot (85/40) voor € 15 verkrijgbaar met een unieke sleutel. Dit slot blijft je eigendom. Hoewel
andere sloten wel zijn toegestaan, adviseren we dringend het Nimeto Utrecht slot aan te schaffen in verband met de
veiligheid en de maatvoering van de kluisjes. De uitgifte van de kluisjes loopt jaarlijks via de conciërges.
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