LEERPLATFORM DIGITALE GELETTERDHEID

Prijsmatrix CodeSkillz
Schooljaar 2020 - 2021
De CodeSkillz lesmethode bestaat uit drie leerlijnen: Digitale
Basisvaardigheden, Mediawijsheid en Computational Thinking.
Informatievaardigheden komen in alle lijnen aan bod. Elke leerlijn bevat
materiaal voor 6 lessen. Leerlijnen zijn modulair in te zetten, samen of elk
afzonderlijk.
Licenties voor CodeSkillz gaan op basis van een vast bedrag per leerling per jaar. Elke leerling
krijgt via Entree of via ontvangen inloggegevens toegang tot de lesmethode. Er is géén aparte
fee voor toegang tot het docentenportaal of aansluitkosten per school: zo houden we het voor
iedereen simpel.
Om scholen zo veel mogelijk vrijheid te geven het onderwijs naar hun eigen beste inzicht in te
richten, zijn de leerlijnen van CodeSkillz onafhankelijk van elkaar in te zetten. De volgorde
waarin de leerlijnen worden onderwezen is dus aan de school. Het is ook mogelijk om maar één
of twee van de leerlijnen af te nemen.
Licenties zijn af te nemen per school of bijv. per scholenkoepel. Licenties lopen per schooljaar
en geven leerlingen toegang tot één van de leerjaren.
Er is staffelkorting op basis van aantal leerlingen, aantal leerlijnen en aantal jaren van de
licentie waarvoor licentie afspraken worden gemaakt. Het aantal licenties kan tussen de
afgesproken jaren worden verhoogd, bijvoorbeeld als eerst alleen voor de brugklas wordt
afgenomen, en het jaar daarna voor de brug- en tweede klas. U komt dan mogelijk ook in
aanmerking voor een hoge staffelkorting. Op de laatste pagina vindt u een rekenvoorbeeld.
Facturering geschiedt per jaar voorafgaand aan het begin van het schooljaar of bij de aanvang
van de licentie.

Heeft u nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op!
Lars Middel
06 16 21 10 20
lars@codeskillz.nl
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Alle 3 de leerlijnen
Vanaf €3,70 per leerlijn per leerling per jaar!
Aantal leerlingen

1 jaar licentie

2 jaar licentie

3+ jaar licentie

1+

€ 19,00

€ 17,10

€ 15,20

35+

€ 17,10

€ 15,40

€ 13,70

100+

€ 15,40

€ 13,90

€ 12,30

500+

€ 13,90

€ 12,50

€ 11,10

2 leerlijnen naar keuze
Vanaf €4,50 per leerlijn per leerling per jaar!
Aantal leerlingen

1 jaar licentie

2 jaar licentie

3+ jaar licentie

1+

€ 15,40

€ 13,90

€ 12,30

35+

€ 13,90

€ 12,50

€ 11,10

100+

€ 12,50

€ 11,30

€ 10,00

500+

€ 11,30

€ 10,20

€ 9,00

1 leerlijn naar keuze
Vanaf €5.00 per leerlijn per leerling per jaar!
Aantal leerlingen

1 jaar licentie

2 jaar licentie

3+ jaar licentie

1+

€ 8,70

€ 7,80

€ 7,00

35+

€ 7,80

€ 7,00

€ 6,20

100+

€ 7,00

€ 6,30

€ 5,60

500+

€ 6,30

€ 5,70

€ 5,00

De prijzen hierboven zijn inclusief BTW.
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Rekenvoorbeeld
Stel, je wilt alle 3 de leerlijnen van CodeSkillz afnemen voor 3 jaren. Je wilt CodeSkillz
gefaseerd invoeren op school, en begint met 180 brugklasleerlingen.
Je komt dan voor het eerste jaar uit op een bedrag van € 12,30 per leerling voor het schooljaar,
en een totaal van € 2.214.
Dit bedrag komt uit de tabel voor 3 leerlijnen, kolom 3+ jaar licentie en rij 100+ leerlingen.
Omdat het kan voorkomen dat het jaar erna het aantal leerlingen wat hoger of lager ligt,
zullen we voor het schooljaar erop het leerlingenaantal opnieuw met elkaar afspreken. Je
behoudt dan wel je korting, zolang het aantal leerlingen nog boven de drempelwaarde uitkomt
(in dit rekenvoorbeeld boven de 100 leerlingen blijft).
Docent accounts zijn altijd gratis bij het afnemen van leerlinglicenties. Tijdens de gehele
looptijd heeft de school toegang tot de nieuwste lesmaterialen en functionaliteiten van het
digitale platform.
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