CVO EduKempen

campus de Merodelei - Turnhout

Medisch Administratief Bediende - 2 jarig Avondtraject

Medisch Administratief Bediende - 2 jarig Avondtraject

Overzicht inschrijvingsgeld september tot eind januari (1P)

Overzicht inschrijvingsgeld februari tot juni (2P)

1ste jaar
Inschrijvinggeld*
per module
Klaviervaardigheden

€

30,00

€

PC-vaardigheden

€

30,00

€

-

Tekstverwerking

€

90,00

€

-

Secretariële vaardigheden

€

60,00

€

-

Deontologie

€

60,00

€

-

Normale prijs (1,5€/LT)

€

270,00

€

Totaal te betalen voor de periode
van september tot eind januari (1P) 1ste jaar

1ste jaar
Inschrijvinggeld*
per module

opleidingskost per
module
5,00 Kantoorsoftware integratie

€

90,00

€

-

Omgaan met patiënten

€

60,00

€

-

Zakelijk Nederlands

€

90,00

€

2,00

€

240,00

€

2,00

5,00 Normale prijs (1,5€/LT)

€ 275

Een cursist betaalt voor elke ingeschreven module 1,50€/lestijd.
*Indien het totaalbedrag van het inschrijvingsgeld
van de modules, per periode, per opleiding hoger ligt dan 300€, wordt er
automatisch een korting toegekend = begrenzing van het inschrijvingsgeld

opleidingskost per
module

Totaal te betalen voor de periode van
februari tot juni (2P) - 1ste jaar

€ 242

Een cursist betaalt voor elke ingeschreven module 1,50€/lestijd.
*Indien het totaalbedrag van het inschrijvingsgeld
van de modules, per periode, per opleiding hoger ligt dan 300€, wordt er
automatisch een korting toegekend = begrenzing van het inschrijvingsgeld

03/12/2019

CVO EduKempen

campus de Merodelei - Turnhout

1ste jaar (1P) = september

1ste jaar (2P) = februari
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CVO EduKempen

campus de Merodelei - Turnhout

Medisch Administratief Bediende - 2 jarig Avondtraject

Medisch Administratief Bediende - 2 jarig Avondtraject

Overzicht inschrijvingsgeld september tot eind januari (1P)

Overzicht inschrijvingsgeld februari tot juni (2P)

2e jaar

2e jaar

Inschrijvinggeld*
per module
Med. correspondentie

€

opleidingskost per
module

180,00

€

Inschrijvinggeld*
per module

5,00 Organisatie gezondheidszorg
Stage+Med. ICT-toepassingen

Normale prijs (1,5€/LT)
Totaal te betalen voor de periode
van september tot eind januari (1P)2de jaar

€

180,00

€

5,00 Normale prijs (1,5€/LT)

€ 185

Een cursist betaalt voor elke ingeschreven module 1,50€/lestijd.
*Indien het totaalbedrag van het inschrijvingsgeld
van de modules, per periode, per opleiding hoger ligt dan 300€, wordt er
automatisch een korting toegekend = begrenzing van het inschrijvingsgeld

Totaal te betalen voor de periode van
februari tot juni (2P) - 2de jaar

opleidingskost per
module

€

120,00

€

-

€

180,00

€

-

€

300,00

€

-

€ 300

Een cursist betaalt voor elke ingeschreven module 1,50€/lestijd.
*Indien het totaalbedrag van het inschrijvingsgeld
van de modules, per periode, per opleiding hoger ligt dan 300€, wordt er
automatisch een korting toegekend = begrenzing van het inschrijvingsgeld

03/12/2019

CVO EduKempen

campus de Merodelei - Turnhout

2de jaar (1P) = september

2de jaar (1P) = februari

03/12/2019

