Leerjaar 1
Licenties e.d. Nederlands
Licenties e.d. Engels
Licenties e.d. rekenen
Studiemateriaal

€
23,00
37,00
37,00
100,00

Totaal Basispakket verplicht deel

197,00

Afgesproken facultatief voorschot eendaagse excursies

50,00

Volledig pakket

247,00

NB Het betaalverzoek voor zowel het verplichte deel, als voor het facultatieve deel volgt aan het begin van het schooljaar
Toelichting:
Licenties talen en rekenen
Bij de boeken voor Nederlands en rekenen behoort een digitale leeromgeving met speciale testen. De jaarlijkse
licenties hiervoor koopt Nimeto Utrecht vanwege technische redenen centraal in. De individuele licenties dien je dus
niet zelf bij de boeken aan te schaffen. Voor zover er sprake is van één of meerdere vrijstellingen, zullen deze
licentiekosten na vaststelling hiervan, aan je worden teruggestort.
Studiemateriaal
Dit betreft in eigen beheer, door docenten van Nimeto Utrecht zelf ontwikkeld en samengesteld lesmateriaal. Door
deze constructie worden de kosten voor aanschaf van studieboeken voor de student aanmerkelijk beperkt. Je
krijgt jaarlijks toegesneden les-, oefen- en instructiemateriaal. De vermelde kosten zijn het gemiddelde over vier
leerjaren van de opleiding.
Excursies (eigen keuze)
In een schooljaar worden er (eendaagse) excursies georganiseerd naar bijvoorbeeld beurzen en/of musea. Excursies die
bijdragen aan zowel je groei als aanstaande professional als ook aan je persoonlijke groei. Wij weten vooraf niet wat de
kosten hiervoor zijn en daarom vragen wij jaarlijks een voorschot op deze kosten. Hiervoor ontvang je aan het begin van
het schooljaar een betaalverzoek. Blijft er geld over, dan ontvang je dit uiteraard terug. Natuurlijk kijken we hierbij ook naar
de ontwikkelingen in de wereld betreffende de bestrijding van corona.
Besluit je niet mee te doen met de excursies, dan hebben wij een vervangend programma beschikbaar. Op deze manier kun
je wel gewoon je schooluren maken.

Bestellen boeken
Nimeto Utrecht heeft afspraken gemaakt met Boekhandel Dragt uit Woerden over het leveren van boeken en materiaalpakketten.
Boekhandel Dragt heeft speciaal voor studenten van Nimeto Utrecht een webshop ingericht, waarbij de materialen voldoen aan de
door Nimeto vastgestelde specificaties. Deze webshop kan via de knop “boeken & leermiddelen bestellen” op de website van
Nimeto Utrecht benaderd worden of rechtstreeks via www.dragt.nu.
Zorg dat je de bestelling vóór 15 juli hebt gedaan! De boeken en leermiddelen worden dan door Boekhandel Dragt, na betaling,
zonder bezorgkosten in de week van 24 tot 29 augustus bij je thuis afgeleverd. Uiteraard staat het je vrij om de boeken en
materialen elders aan te schaffen. Voor alle boeken op de lijst geldt: voor zover nog niet in bezit.
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Laptop
Nimeto Utrecht heeft een laptop als leermiddel verplicht gesteld bij het volgen van de lessen en voor het leren
van digitale vaardigheden bij de niveau 4 opleidingen. Je dient zelf ervoor te zorgen dat je over een relevante
laptop kunt beschikken. In verband met de gebruikte applicaties en software adviseert Nimeto Utrecht voor
deze opleiding een Windows laptop.
Mocht je reeds over een laptop beschikken, dan moet deze voldoen aan de volgende minimale systeemeisen:
OS (Besturingssysteem)
Processor
Geheugen
Schermresolutie
Harde schijf
Grafische kaart

Windows 10 SP 1 of hoger (64 bit geïnstalleerd)
Intel Core i5 2,5 GHz of vergelijkbaar, 64 bit ondersteuning vereist (niveau 4)
4 GB (voor Illustrator en Photoshop liefst hoger)
1440x900
250 GB
Virusscanner en Firewall
Geen grafische eisen.
Bij gebruik van CAD-programma’s als “Sketch Up” of “Vectorworks” wordt
ondersteuning van OpenGL 3.1 geadviseerd.

Bestellen Software via surfspot (https://www.surfspot.nl/)

Opleiding RES

Naam

ISBN nr.

1e leerjaar

Adobe CC

Ca. 140,00

2

(RES-101) Pakket kwasten en penselen voor een pakketprijs van € 46,60
•
1 Lyonse penseel purple serie 786 (gebogen)
•
Aquarelpenseel Gold Sable Toray syntetisch no. 2, 5 en 8
•
2 x Spalter “2”
•
Gussow penseel no 14
•
Gussowpenseel plat mongoose haar no. 6 en 8
•
Letterzetter runderhaar no. 6 en 8 (Acrylyno)
•
Penselenmatje met linnen
•
Schlepperpinsel van AMI model no. 576570
•
Lyonse penseel
•
Lyonse penseel plat pro gold serie 6010 nr. 12 en nr. 18

(RES-102) Pakket gereedschap voor een pakketprijs van € 130,00
•
Gereedschapskoffer: diep 26 x breed 53.
•
Patentpunt kwast Goudhaantje Goudhaantje Purple 280 no. 16.
•
Schilders stoffer
•
Olieglassnijder Bohle
•
Plamuurmessen 8 en 12 cm.
•
Afbreekmes klein en groot model
•
Rolmaat 3 m Ironside
•
Schuurkurk
•
Veiligheidsbril, ruimzicht
•
3 wisselbekers + deksels (700 ml)
•
3M fine line tape blauw
•
Busopener
•
Stopmes (Rotterdam type)
•
Verzetketel (2,5 ltr.) + rooster 10 cm.
•
Inzetbeker & deksel ( 3 st. – 2,5 ltr.)
•
Verfbakje 10 cm.
•
Rolbeugel t.b.v. 10 cm ANZA rollers
•
Natuurspons medium (ca. 8 cm)
(RES-103) Pakket tekenmaterialen voor een pakketprijs van € 114,00
•
Tekenhaak 75 cm. (uitlevering via Dragt op school i.v.m. formaat)
•
Snijmat A3
•
Liniaal 30 cm.
•
Tekenpotloden (2B; 4B; 6B; HB; 2H; 4H; 6H)
•
Conté potloden zwart
•
Kneedgum
•
Gouache mengset Talens - 08C405
•
Fineliners 4 stuks Staedtlerset 01, 03, 05 en 07
•
Edding marker zwart permanent
•
Geodriehoek Aristo 1550 160 mm. flexibel transparant
Werkkleding is verplicht
De school biedt de mogelijkheid deze werkkleding aan te schaffen. Dit kan echter uitsluitend in de 1e schoolweek tegen
contante betaling plaatsvinden. Witte werkbroek Workman (ca. € 39,00).
Overig los zelf aan te schaffen materialen:
•
dummie / tekenblok A4
•
oortelefoon (nodig bij computerlessen). De meeste oortelefoons van bv MP3 speler/telefoon zijn geschikt.
•
kniebeschermers (in overleg met docent).
•
veiligheidsschoenen S3, (aanschaf na overleg met de docent, binnen de eerste 3 lesweken).
•
computermuis
•
eenvoudige rekenmachine (geen telefoon) i.v.m. exameneisen met basale rekenfuncties.
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