
Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3

* € 608,00 € 608,00 € 608,00

€ 298,22 € 307,70 € 45,88

€ 100,20 € 6,62 € 0,00

Excursies/ kamp ** € 50,00

Keuring *** € 150,00  € 150,00  

Externe examens € 115,75 € 96,90

€ 9,95

€ 1.216,37 € 1.038,07 € 900,78

https://www.ilent.nl/onderwerpen/medische-zaken-zeevaart/medische-keuring-zeevaart
Het staat de student vrij om zelf de arts of medische instelling te kiezen.
Let op: Student onder 18 jaar: medische keuring is 1 jaar geldig, student boven 18 jaar: medische keuring is 2 jaar geldig

Excursies/ kamp**

Medische keuring***

De activiteiten zijn geen verplicht onderdeel van de opleiding, maar het STC vindt het wel belangrijk dat studenten 
deelnemen aan deze activiteit(en). Mocht je er voor kiezen om de kosten van deze activiteit niet te betalen, dan zorgen wij 
voor een alternatief programma op school. Meer informatie daarover kun je opvragen bij je onderwijsmanager.

Boekenpakket

De kosten van de medische keuring zijn afhankelijk van de arts en/of praktijk die men kiest. Het staat keuringsartsen vrij 
om een bedrag vast te stellen tot een maximum van €150,00 (excl. Btw) voor een medische keuring. Meer informatie over 
de kosten is terug te vinden via de website: 

Indicatie onderwijsbijdrage en andere opleidingskosten  2021-2022

* ben je jonger dan 18 jaar dan betaal je niet de verplichte onderwijsbijdrage. I.v.m. corornamaatregelen geldt voor schooljaar 2021-2022 
een eenmalige korting op het wettelijk lesgeld van 50%. Deze korting is al verwerkt in de tabel hierboven.

Wettelijk verplichte onderwijsbijdrage

Syllabi en readers

In onderstaand overzicht vind je een benadering van de kosten waarmee je rekening moet houden als je 
je hebt aangemeld voor deze opleiding.  

Schipper binnenvaart bol

Je krijgt hiervoor een factuur vanuit STC Group. Kijk verderop in het document voor het overzicht van je 
syllabi en readers.  

Het boekenpakket kun je aanschaffen bij de leverancier van je keuze, zoals bijvoorbeeld Studers. Kijk 
verderop in het document voor je boekenpakket. 

Syllabi en readers

Boekenpakket

Totaal

Persoonsgebonden materialen

Ben je 18 jaar of ouder? Dan ontvang je jaarlijks via DUO een factuur voor je wettelijk verplichte 
onderwijsbijdrage. Kijk voor meer informatie op www.duo.nl. 

Wettelijk verplichte onderwijsbijdrage
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Leerjaar 1
Variant (vul in: bol  bbl) bol
Niveau (vul in 1  2  3  4) 3
Keuring van toepassing. (vul in:  ja
Boekenpakket 100,20€    

ISBN Naam verplicht aanbevolen

ISBN 9789066756182 Duitse grammatica in kaart gebracht € 6,62

ISBN 9789491699900 Klasse!deel a+b+c € 42,83
ISBN 9789077259153 Het Oranje kruis boekje € 22,50

ISBN 9789034598387 (ECK) Rekenblokken 3 MBO studentlicentie 6 mnd € 28,25

Syllabi en readers 298,22€    

bpvtb BPV Taakboek (1) 3,97€         

duits Duits 37,28€       

engels Engels 3,38€         
koppelen Koppelen & ontkoppelen 3,47€         

ks Kennis schip 4,16€         

lalomat Laden & lossen matroos 40,07€       

map Map (wit) 2,37€         

meren Meren, ontmeren, ankeren & zeeklaar maken 2,48€         

mksim Machinekamer simulatie 2,60€         

reglmat Reglementen - matroos 41,42€       

ro Reparatie & onderhoud 2,81€         

spkn Splitsen & knopen 2,45€         

swk Scheepswerktuigkunde (1) 42,23€       

topo Topografie (NL) 20,90€       

topo Topografie (Europa) 11,99€       

vaark Vaarkaart (Nederland) 6,00€         
veiligheid Veiligheid 40,88€       
reglmat BPR boek 14,88€       
reglmat RPR boek 14,88€       

PERSOONSGEBONDEN MATERIALEN 9,95€        

ISBN 4549526607547 Rekenmachine Casio FX-82MS (2nd edition) 9,95€         

Excursies/ kamp 50,00€      

Introductiedag Hank 45,00€       

Museumbezoek 5,00€         

Externe examens -€         



Leerjaar 2
Variant (vul in: bol  bbl) bol
Niveau (vul in 1  2  3  4) 3
Keuring van toepassing. (vul in:  nee
Boekenpakket 6,62€              

ISBN Naam verplicht aanbevolen

ISBN 9789066756182 Duitse grammatica in kaart gebracht * 6,62€               

* Alleen verplicht voor studenten die dit boek nog niet hebben

Syllabi en readers 307,70€         

adnth ADN theorie (lesboek reader) 15,38€              
adnth ADN theorie (wetgeving) 33,11€              
adnth E-laerning 29,00€              

behschip Beheer schip 20,00€              

bki Boeken, kaarten & instrumenten (leerj.2) 20,57€              

engels Engels 7,28€               

lalosch Laden & lossen schipper 30,26€              

marcom Marcom B-basis (boek) 19,55€              

meteo Meteorologie 10,76€              

reglbet Reglementen - BPR / RPR / SRW / Betonning 35,24€              

reisvb Reisvoorbereiding 15,50€              

rkmkv Rivieren / Kanalen / Meren / Kennis vaarwater 22,61€              

swk Scheepswerktuigkunde (2) 48,44€              

PERSOONSGEBONDEN MATERIALEN -€                

Excursies/ kamp -€                

Externe examens 115,75€         

ADN 115,75€            



Leerjaar 3
Variant (vul in: bol  bbl) bol
Niveau (vul in 1  2  3  4) 3
Keuring van toepassing. (vul in:  ja
Boekenpakket -€          

ISBN Naam verplicht aanbevolen

Syllabi en readers 45,88€      

aovfm AOV-financieel management (hfst 1 - ond.vormen) 1,52€          

bpvtb BPV Taakboek (2) 3,74€          

engels Engels 3,56€          

ruimvaarw Ruim vaarwater (leerj.3) 8,87€          

sbu Scheepsbouw & uitrusting 28,19€        

PERSOONSGEBONDEN MATERIALEN -€          

Excursies/ kamp -€          

Externe examens 96,90€      

Radar 96,90€        
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