
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Kosten voor Stapp primair onderwijs (PO) 
De kosten voor de aanschaf van een licentie van Stapp PO zijn afhankelijk van 
het totaal aantal leerlingen per schoolregistratie (vestiging). 
 
Tarieventabel Stapp PO 

 
* Het aantal leerlingen per school wordt geregistreerd door DUO. De meest recente door DUO vastgestelde 1-
oktobertelling voorafgaand aan de aanmelding voor Stapp wordt gebruikt om het eenmalige instaptarief en de 
jaarlijkse licentiekosten te bepalen. Zijn er mutaties in leerlingenaantallen die consequenties hebben voor de 
jaarlijkse licentiekosten, dan ligt het initiatief bij de school om dit door te geven per mail: 
mediawijsheid@driestar-educatief.nl. De factuur wordt jaarlijks aan het begin van het cursusjaar aan de school 
verzonden. Opzegging van de licentie dient voor 1 juni per mail te zijn doorgegeven aan 
mediawijsheid@driestar-educatief.nl. De opzegging zal dan ingaan per het nieuwe cursusjaar. 
 
** De bedragen in deze tarieventabel zijn exclusief BTW. Teamscholingen en ouderavonden zijn vrijgesteld van 
BTW. 
 
 
 
  

Schoolomvang in 
aantal leerlingen*  

Leerlijn Stapp** Introductie 
bijeenkomst** 

van tot eenmalige 
aanschaf 

jaarlijks/leerling eenmalige 
kosten 

0 50 € 395,- € 3,95 € 495,- 
50 100 € 725,- € 3,95 € 495,- 
100 150 € 995,- € 3,95 € 495,- 
150 200 € 1.245,- € 3,95 € 495,- 
200 250 € 1.495,- € 3,95 € 495,- 
250 300 € 1.745,- € 3,95 € 495,- 
300 350 € 1.995,- € 3,95 € 495,- 
350 400 € 2.245,- € 3,95 € 495,- 
400 450 € 2.495,- € 3,95 € 495,- 
450 500 € 2.745,- € 3,95 € 495,- 
vanaf 500  € 2.995,- € 3,95 € 495,- 

mailto:mediawijsheid@driestar-educatief.nl
mailto:mediawijsheid@driestar-educatief.nl


 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Kosten voor Stapp voortgezet onderwijs (VO) 
- De aanschaf van een licentie voor Stapp VO geldt per schoolvestiging, per 
stream. 
- Een licentie voor Stapp VO geldt of voor onderbouw of voor bovenbouw. Wil 
een school voor beiden, dan dienen er twee licenties aangeschaft te worden. 
 
Tarieventabel Stapp VO 

 
* Het aantal leerlingen per school wordt geregistreerd door DUO. De meest recente door DUO vastgestelde 1-
oktobertelling voorafgaand aan de aanmelding voor Stapp wordt gebruikt om het eenmalige instaptarief en de 
jaarlijkse licentiekosten te bepalen. Zijn er mutaties in leerlingenaantallen die consequenties hebben voor de 
jaarlijkse licentiekosten, dan ligt het initiatief bij de school om dit door te geven per mail: 
mediawijsheid@driestar-educatief.nl. De factuur wordt jaarlijks aan het begin van het cursusjaar aan de school 
verzonden. Opzegging van de licentie dient voor 1 juni per mail te zijn doorgegeven aan 
mediawijsheid@driestar-educatief.nl. De opzegging zal dan ingaan per het nieuwe cursusjaar. 
 
** De bedragen voor de licentie in deze tarieventabel zijn exclusief BTW. Teamscholingen en ouderavonden zijn 
vrijgesteld van BTW. 
 
 

Aantal leerlingen 
onder- of 
bovenbouw (DUO)* 

Leerlijn Stapp** Introductie 
bijeenkomst** 

van tot eenmalige 
aanschaf 

jaarlijks/leerling eenmalige 
kosten 

0 150 € 1.995,- € 5,95 € 495,- 
150 300 € 2.995,- € 5,95 € 495,- 
300 450 € 3.995,- € 5,95 € 495,- 
450 600 € 4.995,- € 5,95 € 495,- 
600 750 € 5.995,- € 5,95 € 495,- 
750 900 € 6.995,- € 5,95 € 495,- 
900 1050 € 7.995,- € 5,95 € 495,- 
1050 1200 € 8.995,- € 5,95 € 495,- 
1200 10000 € 9.995,- € 5,95 € 495,- 
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