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B-reeds in bezit

V-verplicht

A-aanbevolen

Leermiddelenlijst
Hieronder vind je de leermiddelen die je nodig hebt om de opleiding volledig te kunnen volgen. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen:
● Opleidingsgebonden leermiddelen/excursies: Verplicht: Deze leermiddelen zijn noodzakelijk voor het volgen van de opleiding.
● Opleidingsgebonden leermiddelen/excursies: Niet verplicht: Dit zijn leermiddelen die sterk worden aanbevolen vanwege de kwaliteitsimpuls die ze aan de opleiding geven.
● Keuzedelen: Dit zijn leermiddelen die noodzakelijk zijn voor het gekozen keuzedeel. Leermiddelen aanschaffen op moment dat vaststaat welk keuzedeel je gaat volgen.
● Prijzen zijn onder voorbehoud. Tevens kunnen er wijzigingen optreden in de opgevoerde leermiddelen. Hiervan word je tijdig op de hoogte gesteld.

Opleidingsgebonden leermiddelen | Verplicht - Direct te bestellen voor start van de lessen
Beroepsgericht
Voor de praktijklessen heb je een complete set kokskleding nodig bestaande uit: koksmuts (geen pet), koksbuis met lange mouwen, (halter)sloof, koksbroek en werkschoenen
geschikt voor de keuken (anti-slip zool, leer, dicht model, stalen neus). De kleding dient een neutrale kleur te hebben zoals wit of zwart. Het is toegestaan de kokskleding van je
leerbedrijf te dragen, het dient dan wel een complete set te zijn zoals hierboven beschreven. Kokskleding kun je o.a. aanschaffen bij de Hanos in Zwolle (melden bij de
receptie).

9789037229554

(ECK) Kok niv 2 24boost jaarlicentie
24boost | Boom Beroepsonderwijs | Druk: 1 | Digitaal

V

€ 102,00

V

€ 33,27

NEBU - Nederlands / Loopbaan & Burgerschap

9789492620620

De maatschappij dat ben JIJ - BOL/BBL
Codename Future | Druk: 4 | Boek

Algemeen

Tekstregel

Je hebt een goed werkende laptop (liever geen Chromebook of iPad) met WIFI, webcam en minimaal 128 GB HDD nodig voor
de verschillende lessen. Een office-pakket is via school gratis te gebruiken zolang je student bent.
De specificaties waar een laptop aan moet voldoen bij onze opleiding kun je vinden op:
• www.campusshop.nl
• Klik op ‘Kies jouw onderwijsinstelling/studie’.
• Type in het zoekveld Deltion College.
• Ga naar Horeca, Reizen & Dienstverlening en vervolgens naar Horeca Vakopleidingen.
• Na bevestigen zie je de laptops die geschikt zijn voor de opleiding.
Je bent niet verplicht je laptop te kopen via www.campusshop.nl.

Opleidingsgebonden leermiddelen | Verplicht - Te bestellen in overleg met de docent
Moderne vreemde talen

9789400224834

Engels A2-niveau voor kok (ENG A2 KOK)
Braam, L. | Educatieve Uitgeversgroep | Druk: 2 | Boek

€ 32,50

LET OP!: dit leermiddel pas aanschaffen op aangeven van de leraar (i.v.m. instaptoetsen).
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Opleidingsgebonden leermiddelen/excursies | Niet verplicht
Excursie
Mocht het weer mogelijk zijn excursies te organiseren en er is voldoende belangstelling hiervoor onder de studenten dan wordt hier later de excursie vermeld.

Keuzedelen | Verplicht - Te bestellen in overleg met de docent
Keuzedelen
Het kiezen van keuzedelen zal op een later moment in de opleiding plaatsvinden. Het is niet de bedoeling de hieronder genoemde leermiddelen nu al aan te schaffen, je koopt
ze pas als je het keuzedeel gaat doen. Houd er wel rekening mee dat je het bedrag vooraf gereserveerd hebt zodat je het kan aanschaffen wanneer dit nodig is.

9789037250350

(ECK) Keuzedeel Eetcultuur en -wensen combipakket
Boom Beroepsonderwijs | Boom Beroepsonderwijs | Druk: 1 | Boek

€ 40,25

LET OP! Deze licentie hoef je pas later te gebruiken, wacht nog even met bestellen!

Totaalbedrag verplichte artikelen:
Totaalbedrag niet verplichte artikelen:
Totaalbedrag:

Studers

€ 135,27
€ 72,75
€ 208,02
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