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  Keuzedelen voor 2e jaar ChauffeursKeuzedelen voor 2e jaar Chauffeurs € 185,00€ 185,00

In het 2e jaar van de chauffeursopleiding krijg je de keuze uit ADR stukgoed of Deelmarkten. De leermiddelen hiervoor bestel je pas nadat jeIn het 2e jaar van de chauffeursopleiding krijg je de keuze uit ADR stukgoed of Deelmarkten. De leermiddelen hiervoor bestel je pas nadat je
een definitieve keuze gemaakt hebt. Voor het ADR moet je rekening houden met een ADR Boek + online licentie, een brandbluscursus en eeneen definitieve keuze gemaakt hebt. Voor het ADR moet je rekening houden met een ADR Boek + online licentie, een brandbluscursus en een
CCV examen ter waarde van ongeveer € 185,-- die dan vanuit het Graafschap College gefactureerd wordt.  Voor het keuzedeel DeelmarktenCCV examen ter waarde van ongeveer € 185,-- die dan vanuit het Graafschap College gefactureerd wordt.  Voor het keuzedeel Deelmarkten
moet je rekening houden met een werkboek van € 20,-- en ongeveer € 40,-- aan reis- en excursiekosten. moet je rekening houden met een werkboek van € 20,-- en ongeveer € 40,-- aan reis- en excursiekosten. 

Externe leverancierExterne leverancier
  VeiligheidsschoenenVeiligheidsschoenen   

Het gebruik van veiligheidsschoenen is verplicht in ons warehouse. Deze zul je ook nodig hebben tijdens BOL stages of BBL werkzaamheden.Het gebruik van veiligheidsschoenen is verplicht in ons warehouse. Deze zul je ook nodig hebben tijdens BOL stages of BBL werkzaamheden.
Mocht je deze nog niet hebben, koop deze dan of neem contact op met de werkgever.Mocht je deze nog niet hebben, koop deze dan of neem contact op met de werkgever.

LaptopLaptop
  Laptop gebruik op schoolLaptop gebruik op school   

Het gebruik van een laptop, iPad, notebook of tablet is verplicht op school. Deze hoeft niet nieuw te zijn. Het moet verbinding kunnen makenHet gebruik van een laptop, iPad, notebook of tablet is verplicht op school. Deze hoeft niet nieuw te zijn. Het moet verbinding kunnen maken
met de WiFi en over een relevante accuduur beschikken. Het Microsoft Office pakket kun je op school gratis downloaden met behulp van jouwmet de WiFi en over een relevante accuduur beschikken. Het Microsoft Office pakket kun je op school gratis downloaden met behulp van jouw
GC account.GC account.

Leermiddelen uit studiejaar 1Leermiddelen uit studiejaar 1
  Leermiddelen studiejaar 1Leermiddelen studiejaar 1   

De leermiddelen van studiejaar 1 heb je ook in het 2e jaar nodig. Deze moeten dus in jouw bezit blijven.De leermiddelen van studiejaar 1 heb je ook in het 2e jaar nodig. Deze moeten dus in jouw bezit blijven.

Totaalbedrag artikelen : € 185,00Totaalbedrag artikelen : € 185,00


