
Omschrijving Aantal Tarief Bedrag

Inrichting initieel

Lab inrichting - 15 werkplekken "Solderen degelijk" 1 € 1.200 € 1.200
dit geeft 10% stapelkorting

Per lesjaar

Licentiepakket "Leerkracht" eerste jaar cq verlenging 0 € 600 € 0 (*)

Licentiepakket "School" eerste jaar cq verlenging 1 € 600 € 600 (*)

Licentiepakket "All-in", licentiekosten via dagtarief 0 € 0 € 0 (*)
hierop geldt korting van € 600

Draaiboek opstellen, per draaiboek 1 € 400 € 400 (*)
  opstellen online agenda, labs & lessenplan 3-4 uren + 20 weken à 10 minuten voor bijstellen online --

Jaarlijkse fix&update lab inrichting, materialen, gereedsch 0 € 535 € 0
    jaar 2 en 2+, op nacalculatie, reken indicatief € 175 + 25-35% van aanschafwaarde dit geeft 10% stapelkorting

Train-de-trainer trainingsdagen 1 € 800 € 800

  kennismaking met materialen, aanpak en vaardigheden in het lab dit geeft 25% stapelkorting

Train-de-trainer update dagen 0 € 800 € 0
   jaar 2 en 2+, leerpunten, updates en nieuwe dingen dit geeft 25% stapelkorting

Jaarsupport uren Train-de-trainer, 6-8 uren p leerkracht 1 € 400 € 400 (*)
    remote support betreffende vakinhoud en didactiek gedurende de afgesproken lessenserie --

Lesboek - Leerkracht, Samen Arduino Nano ontdekken 1 € 45 € 45
dit kan tot 30% stapelkorting geven

Per leerling

Lesboeken - Samen Arduino Nano ontdekken 40 € 30 € 1.200
dit kan tot 30% stapelkorting geven

Onderdelen set - Arduino Nano startset 40 € 30 € 1.200

Onderdelen set - Arduino Nano project uitbreiding 40 € 30 € 1.200
dit geeft 20% stapelkorting

Inzet van Junior IOT leerkracht

Dagdeel lessen door Junior IOT professional 0 € 300 € 0

Dagtarief lessen door Junior IOT professional 0 € 600 € 0
  nb. Bij totaal uren > € 1.500 verrekent de school de uren direct met zzp-er dit geeft 10% stapelkorting

Reiskosten per dag, 0 km à € 0,19 (indien km>50) 0 € 0 € 0

Stapelkortingen

    Stapelkorting te verdelen tot een bedrag van: € 1.174

       Betreffende Licentiekosten (*) € 600 korting: -€ 600

       Betreffende Draaiboek incl support uren (*) € 400 korting: -€ 400

       Betreffende Train-de-trainer support uren (*) € 400 korting: -€ 174
Stapelkorting geldt alleen op de met (*) gemarkeerde posten

Totaal € 5.872

    de kosten zijn per leerkracht € 350, doch per trainingdag minimaal € 800 (te combineren met update dagen)

    de kosten zijn per leerkracht € 175, doch per trainingdag minimaal € 800 (te combineren met trainingsdagen)

10% op lab inrichting, machines en gereedsch, 10% leerkracht, 20% onderdelen, 25% train-de-trainer, 30% boeken

Stichting Junior IOT
Van: Stichting Junior IOT

Aan: ROC Voortgang En Vernieuwing

Voorbeeldfactuur - pakket "School", 1 eigen leraar, 2x 20 leerlingen
prijzen zijn indicatief


