
 
 

Leermiddelenlijst leerjaar 1 AV-specialist 2021-2022 

      
Let op: Dit pakket bestel je alleen als je de studierichting Audiovisueel specialist hebt gekozen! 

 
Op deze lijst vind je de leermiddelen die je tijdens de opleiding nodig hebt. Deze leermiddelen bevelen 
we je aan. Je kunt deze aanschaffen bij CIVO (zie adres onder) of bij een andere leverancier. 

 
Het bestellen bij CIVO gaat als volgt: 

 

• Ga naar de site www.leerlingenpakket.nl en klik de juiste school aan; 
• Vervolgens kies je de juiste richting die je gaat volgen; 
• Voeg de order aan je winkelwagen toe en ga door naar bestellen en naar de kassa. De 

artikelen van dit pakket zijn niet los te bestellen. 
• Als student van AV-specialist is het nodig om te beschikken over een goede rekenmachine 

en een goede koptelefoon of goede oortjes. Als je hierover nog niet beschikt kun je deze 
aanvullend te bestellen door ook de rekenmachine en/of de koptelefoon of oortjes toe te 

voegen in het winkelwagentje. 
• Na registratie en betaling kun je de bestelling plaatsen  
• Je hebt met iDeal*betaald en krijgt een orderbevestiging in je mailbox. De factuur wordt 

naar je mailbox gestuurd; 
• CIVO verzamelt je order en het pakket wordt naar je thuisadres gestuurd. Dit gebeurt op 

donderdag 25 of vrijdag 26 augustus 2022. Weet je nu al dat je op die dagen niet thuis 
bent, stuur dan een mail naar sintlucas@civo.nl 

 
 *Kun je niet met iDeal betalen, neem dan contact op met CIVO via onderstaande gegevens. Zij kunnen 
jou dan helpen met de betaling. 
 

Omschrijving leermiddelen Prijs incl. BTW 

27: Totaalpakket AV-specialist € 25.00 

Afbreekmesje metaal 9 mm  

Fineliner zwart Pilot SW-PP  

Plakstift CIVO 21 gr.  

Potloden set Koh-I-Noor 2H/H/HB/B/2B/4B  

Puntenslijper enkel metaal  

Kantoorschaar  17 cm met kunststof heft  

Liniaal 30 cm van metaal  

Gum CIVO wit 61x21x10mm  

Blik kleurpotloden Bruynzeel 2515 12 kleuren assortie  

  

Als optie los te bestellen (indien niet (meer) in bezit):   

oordopjes of koptelefoon  

Bijvoorbeeld: Oordopjes JVC HA-F 10C black € 8.00 

Bijvoorbeeld: Koptelefoon Panasonic RP-HT 010 E-A blue € 10.00 

Casio FX-82MS * of een gelijkwaardige rekenmachine € 8.95 

Digitale muis of tablet  

Bijvoorbeeld: Logitec Optical Mouse M90 € 10.00 

 
Leverancier:  CIVO B.V.   tel. 040-2646446 

   Esp 254   fax. 040-2646447 
   5633 AC Eindhoven  email sintlucas@civo.nl 
 
Civo heeft eveneens een winkel in het centrum van Eindhoven (Civo Design - Emmasingel 2) waar je 
artikelen op vertoon van je studentenpas met korting kunt aanschaffen. 
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