DeDecaan.net

Tariefkaart 2016 - 2017

DeDecaan.net

uw decanaat online
Scholieren die een gegronde pakket- en studiekeuze maken, dat is het doel van iedere decaan.
DeDecaan.net ondersteunt u en uw leerlingen om dat doel te bereiken.

Keuzesite
Deelnemers aan DeDecaan.net krijgen een eigen website voor hun schoollocatie, die wordt aangesloten
op het landelijke netwerk. De hoogte van de lidmaatschapskosten is afhankelijk van de schooltypes
waarmee u wilt deelnemen: vmbo BBL/KBL, vmbo GL/TL, havo en/of vwo. Wanneer u deelneemt met
meerdere schooltypes gelden er aantrekkelijke kortingen.
Aantal
keuze-sites

Tarief
keuzesites

Uw
korting

Tarief per
leerling

Lidmaatschap

Type schoollocatie

Basis vmbo
of havo/vwo

1 schooltype: vmbo B/K,
of G/T, of havo, of vwo

1 site

Basis vmbo
of havo/vwo

2 schooltypes: vmbo B/K
+ G/T, of havo + vwo

1 site

Combi vmbo
+ havo/vwo

2 schooltypes: vmbo B/K
of G/T + havo of vwo

2 sites of
1 combisite

Combi vmbo
+ havo/vwo

3 schooltypes: bijv. vmbo
G/T + havo + vwo

2 sites of
1 combisite

€ 861

€ 631

€ 230 (27%)

34 cent

Combi vmbo
+ havo/vwo

4 schooltypes: vmbo B/K
+ G/T + havo + vwo

2 sites of
1 combisite

€ 1148 € 688

€ 460 (40%)

34 cent

€ 287
€ 574

€ 344

34 cent
€ 230 (40%)

€ 574

34 cent
34 cent

De tarieven zijn inclusief 21% btw. U laat de leerlingen per klassenlaag deelnemen. Het gebruik van de keuzesite door medewerkers,
ouders, oud-leerlingen en gasten is in het tarief ingegrepen. Voor het koppelen van keuzesites brengen we eenmalig €25 in rekening.

KeuzeWeb
De methode KeuzeWeb is volledig geïntegreerd in de websites van DeDecaan.net. Om met KeuzeWeb te
kunnen werken is het dus nodig om lid te worden van het netwerk van DeDecaan.net. Er zijn aparte
methodes voor vmbo BBL/KBL, vmbo GL/TL, havo, vwo en voor de onder- en bovenbouw.
Tarief KeuzeWeb 2016 - 2017
Bedrag per leerling

€ 3.99 per leerling

De tarieven zijn inclusief 21% btw en gelden per leerling per schooljaar. U bestelt de KeuzeWeb-routes per klassenlaag.

Testen
Er zijn aparte testen voor vmbo BBL/KBL, vmbo GL/TL, havo en vwo.
Tarieven Testen 2016 - 2017
PakketkeuzeTest

€ 3.18 per leerling

OpleidingskeuzeTest

€ 4.20 per leerling

De tarieven zijn inclusief 21% btw en gelden per leerling. Voor dit bedrag kunnen de leerlingen de test een onbeperkt aantal keren
maken tijdens de pakketkeuzeperiode (onderbouw) of de opleidingskeuzeperiode (bovenbouw) van deze klassenlaag. U bestelt de
testen per klassenlaag.
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