Centrale informatie over de kosten van je opleiding bij Nimeto Utrecht voor het
schooljaar 2020-2021 Niveau 2 + 3 opleidingen
Beste student,
Als je een opleiding bij Nimeto Utrecht gaat volgen, heb je bij ieder leerjaar van je opleiding te maken met kosten. Voor
jouw overzicht en gemak zetten wij deze op een rij. Met deze lijst kun je het onderwijs bij Nimeto goed volgen en je
examens te zijner tijd doen. Ook hebben wij zeer gunstige prijsafspraken kunnen maken met leveranciers. Dat voordeel
komt bij jou terecht. Het staat je natuurlijk ook vrij om je eigen leverancier te vinden.
Het is goed te weten dat een paar kosten verplicht zijn te betalen en dat er ook kosten zijn waarover je zelf kunt beslissen.
We hebben voor jou op een rij gezet met welke kosten je te maken krijgt voor een opleiding bij Nimeto.
•
•
•
•
•
•
•

Basispakket softwarelicenties en (digitaal) lesmateriaal (verplicht)
Excursies en introductiedagen (eigen keuze)
Boeken (verplicht)
(Vak)gereedschap en Leermiddelen (eigen keuze)
Aanschaf van een Laptop (verplicht)
Aanschaf extra software (verplicht)
Overige kosten:
o
o
o

Printkosten
Materiaalkosten
Reiskosten

Wat regelt school en wat betaal je aan school (en waarom)?
Basispakket softwarelicenties en (digitaal) lesmateriaal (verplicht)
Zonder het aanschaffen van dit basispakket kun je onvoldoende aan de lessen deelnemen. De kosten van dit basispakket
komen ieder jaar terug en betaal je aan het begin van het jaar.
De kosten voor gebruik van software (de zgn licenties) voor algemene vakken als talen en rekenen. Ook de kosten voor
(digitaal) lesmateriaal vallen hieronder. Deze kopen wij als school centraal in met korting. De korting die wij als school
ontvangen, zorgt ervoor dat jouw kosten lager zijn dan wanneer je deze zelf aanschaft.
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.

Wat regel je zelf?
Boeken (verplicht)
We werken digitaal en ook nog steeds met boeken. Deze boeken zijn noodzakelijk om te hebben voor het volgen van
lessen. Wij hebben een samenwerkingsverband met boekhandel Dragt. Via deze link https://www.dragt.nu/nimeto/ kun je
je boeken bestellen.
Bij een paar boeken hoort een digitale leeromgeving met testen. De licenties die hierbij horen kopen wij centraal in en
betaal je via de kosten in het basispakket softwarelicenties en (digitaal) lesmateriaal.
Laptop (verplicht)
Het is belangrijk voor het volgen van je onderwijs bij ons dat je over een laptop beschikt met recente software. Deze
laptop koop je zelf, zodat je bij de start van de opleiding meteen kunt beginnen. De eisen voor de laptop staan in de
bijlage “Info Windows laptop 2020-2021.pdf”
(Vak)gereedschap en Leermiddelen (niet verplicht, wel aan te raden)
We zijn een vakopleiding. Om de praktijkvakken goed uit te kunnen voeren heb je (vak)gereedschappen en/of
leermiddelen nodig. We kunnen je niet verplichten deze zelf te kopen, maar raden je wel sterk aan om dat te doen. Je
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koopt deze voor eens en altijd en kunt ze daardoor op ieder moment dat jij ze nodig hebt gebruiken. De kosten voor deze
materialen verschillen per opleiding. Als je besluit deze materialen zelf aan te schaffen, dan adviseren wij je dat bij
boekhandel Dragt, https://www.dragt.nu/nimeto/. Zij hanteren scherpe prijzen en daarbij zijn onze materialen daar
leverbaar. Je mag dat natuurlijk ook ergens anders doen.
Goed te weten dat je, afhankelijk van je opleiding, je eventueel in het 3e jaar mogelijk nog een aanvullend pakket nodig
hebt.
Aanschaf extra software (verplicht)
Voor je basissoftware heeft Nimeto afspraken met leveranciers kunnen maken. In de eerste schoolweek zal deze software
gezamenlijk (in de lessen) worden geïnstalleerd. De kosten hiervoor zitten daarom al in het basispakket.
Daarnaast heb je, afhankelijk van je opleiding, nog andere software nodig. Deze bestel je via
https://www.surfspot.nl/inloggen voor speciale studentenprijzen en betaal je zelf. Informatie over de extra software per
opleiding en wanneer en hoe je deze kunt aanschaffen vind je in de laptopbijlage.
Overige kosten
In de loop van het schooljaar kun je nog met een aantal kosten te maken krijgen. Deze is per student verschillend en
betaal je zelf en ter plekke:

Printkosten

Voor schoolopdrachten moet je nog wel eens printen. Wij hebben hiervoor op school professionele printers. Op
centrale plekken binnen onze school staan kleurenprint- en kopieermachines beschikbaar voor studenten. De
prijzen van de kopieën zijn € 0,06 voor een zwart/wit en € 0,20 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 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.
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