
Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3

* € 306,00 € 306,00 € 306,00

€ 46,67 € 152,38 € 68,18

€ 277,14 € 214,10 € 35,50

Excursies/ kamp ** € 25,00

Keuring ***     

Externe examens

€ 654,81 € 672,48 € 409,68

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.  

Coördinator havenlogistiek bbl

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 een leverancier van je keuze, zoals bijvoorbeeld Studers. Kijk 
verderop in het document voor een specificatie van het boekenpakket. In de specificatie staat eventueel 
aangegeven welke leverancier wordt aanbevolen, hier mag echter van afgeweken worden. De totaalprijs 
van het boekenpakket kan, wanneer er tijdens de opleiding sprake is van keuzedelen, iets afwijken, Indien 
van toepassing, dan is dit terug te vinden in de specificatie. 							

Syllabi en readers

Boekenpakket

Totaal

Persoonsgebonden materialen

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

Wettelijk verplichte onderwijsbijdrage 

Excursies/ kamp**

Specificatie schoolkosten

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
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Variant (vul in: bol  bbl) bbl
Niveau (vul in 1  2  3  4) 3
Keuring van toepassing. (vul in: ja nee) nee
Boekenpakket 277,14€     

Naam ISBN verplicht aanbevolen

NU Nederlands 2e editie2F leerwerkboek deel A+B 978-900-187-8580 € 35,95
20/20 Business English Administratie niveau 3-4 werkboe  978-900-681-4514 € 36,99
20/20 Business English Economie niveau 3-4 handboek 978-900-681-4507 € 50,80
English grammar in use book with answers 978-1-108-45765-1 € 40,20
Schritte International NEU A1/1 978-319-301-0827 € 24,00
Havenlogistiek; over Cargadoor en Expediteur gesproken 978-94-92083-91-3 € 44,00
Career Paths: Logistics 978-147-156-2747 € 25,15
Burgerschap BBL leerwerkboek 978-946-326-0633 € 20,05

* Het pakket voor het crebo Logistiek Medewerker 
bestaat uit theorieboeken, school- en 
praktijkopdrachten, proef-examens en keuze uit vele 
extra’s.

Syllabi en readers 46,67€       

Boek handleiding softpak
wordt digitaal aangeboden via 
teams  €       -   

Werkboek softpak
wordt digitaal aangeboden via 
teams  €       -   

Praktisch douane 2020-2021  €  23,75 

Digitale aangifte
wordt digitaal aangeboden via 
teams  €       -   

Intro gevaarlijke stoffen  €    2,46 
Portfolio  €    1,98 
Presentatie  €    0,78 
Internationaal ondernemen N3/4  €  10,54 
Haveneconomie- onderdeel Economische Begrippen 
N3/4  €    7,16 

PERSOONSGEBONDEN MATERIALEN -€           

Excursies/ kamp 25,00€       

Introductiedag 25,00€   

Externe examens -€           



Variant (vul in: bol  bbl)  bbl
Niveau (vul in 1  2  3  4) 3
Keuring van toepassing. (vul in: ja nee) nee
Boekenpakket 214,10€         

Naam ISBN verplicht aanbevolen
(ECK) NU Nederlands 2e editie 2F leerwerkboek deel 
A+B** 978-900-187-8726 64,95€       
Schritte International NEU A1/1 ** 978-319-301-0827 24,00€       
Career Paths: Logistics ** 978-147-156-2747 25,15€       
English grammar in use book with answers ** 978-1-108-45765-1 40,20€       
Burgerschap BBL leerwerkboek ** 978-946-326-0633 20,05€       
Rekenblokken (Malmberg)- 12 mnd licentie 978-903-459-8394 39,75€       

** alleen bestellen indien nog niet in het bezit

Syllabi en readers 152,38€         

2F+ programma Nederlands  niv 3 BBL digitale reader
Reader Duits voor Havenlogistiek deel 1 € 25,46
NU financieel basisboek bedrijfseconomie werkboek  + 
leerboek 49,00€       
Casus Expediteur Quick Forwarding 4,76€         
Werkboek Expediteur niveau 3 7,56€         
praktisch douane 12,04€       

Softpak Douane handleiding
wordt digitaal aangeboden 
via teams

softpak douane opdrachtenboek
wordt digitaal aangeboden 
via teams

Operator Kapiteinskamer Niveau 3/4 werkbladen boek 15,55€       
Operator Kapiteinskamer Niveau 3/4 project boek 15,55€       
BPV handboek Coördinator Havenlogistiek 4,76€         
Internationaal ondernemen N3/4  €      10,54 

Haveneconomie- onderdeel Economische Begrippen N3/4  €        7,16 

PERSOONSGEBONDEN MATERIALEN -€               

n.v.t.

Excursies/ kamp -€               

Externe examens -€               



Variant (vul in: bol  bbl) bbl
Niveau (vul in 1  2  3  4) 3
Keuring van toepassing. (vul in: ja nee) nee
Boekenpakket 35,50€        

Naam ISBN verplicht aanbevolen

Thieme Meulenhoff 9789006372304 35,50€    

Syllabi en readers 68,18€        
Nederlands Leesteksten   Niv 3  BOL/ BBL     1 t/m 35 digitale reader
Grammatica     Niv 3  BOL  en   BBL digitale reader
Duits voor Havenlogistiek deel 2/3 schrijven spreken en 
gesprekken voeren 11,16€    
Case Sales (Expeditie Niveau III) 14,23€    
Case Sales Economie projectboekje 1,95€      
Projectboek Case Netwerken 5,20€      

Werkboekje HVL Case Netwerken (DOOR HVL DOCENT) digitale reader
Douane specialist 14,47€    
Werkboekje CNW Economie BBL 8,55€      
Lean & Creatief 6,07€      
BPV handboek Coördinator Havenlogistiek 6,55€      

PERSOONSGEBONDEN MATERIALEN -€            

n.v.t.

Excursies/ kamp -€            

Externe examens -€            

koste
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