
Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3

* € 306,00 € 306,00 € 306,00

€ 138,59 € 18,70 € 8,20

€ 0,00 € 417,85 € 96,45

Excursies/ kamp ** € 25,00

Keuring ***     

Externe examens

€ 444,59 € 767,55 € 410,65

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

Naam ISBN verplicht aanbevolen

Syllabi en readers 138,59€     

Syllabus Bulk 23,66
Syllabus Werkboek Warehouse 21,06
Syllabus Werkboek Breakbulk 6,5
Sylabus Werkboek Container 8,32
Syllabus Havenkennis 1 algemeen 9,1
Syllabus Havenkennis 2 Documenten 14,95
Syllabus Havenkennis 3 Schepen 4,8
Syllabus Havenkennis 4 Spoorwegenlucht 3,6
Syllabus Gevaarlijke stoffen 5,6
Sylabus Ladingzekeren 7
Sylabus Haventechniek 1 krachtenleer/motoren 7,2
Syllabus Keuzedelen 2
A4 mappen Esselte 4 stuks van €5* 20

Syllabus LOB 0,8
BPV handboek Gevorderd Medewerker Havenoperaties 4

PERSOONSGEBONDEN MATERIALEN -€          

Excursies/ kamp -€          

Externe examens -€          



Leerjaar 2
Variant (vul in: bol  bbl)  bbl
Niveau (vul in 1  2  3  4) 4
Keuring van toepassing. (vul in: ja nee) nee
Boekenpakket 417,85€          

Naam ISBN verplicht aanbevolen

Handboek Lading zekeren 978-949-041-5242 € 34,45
Ondernemend gedrag in je loopbaan Learnbeat leerlinglice    978-94-63208-01-7 € 33,45
Career Paths: Logistics 978-1-4715-6274-7 € 25,30
English grammar in use book with answers 9781108457651 € 40,50
(ECK) NU Nederlands 2e editie 3F leerwerkboek deel A+B 978-900-187-851-1 € 64,95
Rendement basisboek economie algemene economie 978-900-637-2267 € 35,50
Leidinggeven 978-94-6171-786-3 € 47,50
Personeelsbeleid 978-946-171-7887 € 47,50
(ECK) Rekenblokken 3 MBO studentlicentie 12 mnd 978-903-459-8394 € 39,75
Basisboek Logistiek** 978-90-01-74997-2 € 48,95

** alleen aaschaffen indien instroom uit WHOMW of WHOGV

Syllabi en readers 18,70€            

Syllabus werkboek Economie € 2,00
Syllabus Terminal planning en operaties € 4,00
Sylabus Keuzedelen 1,20€         
BPV handboek Coördinator Havenoperaties -VOOR student 6,50€         
A4 map Esselte 1 stuk van €5 5,00€         

PERSOONSGEBONDEN MATERIALEN -€                

Excursies/ kamp 25,00€            

Niet verplicht
Terminalorganisatie excursie 25,00€       

Externe examens -€                



Leerjaar 3
Variant (vul in: bol  bbl) bbl
Niveau (vul in 1  2  3  4) 4
Keuring van toepassing. (vul in: ja nee) nee
Boekenpakket 96,45€      

Naam ISBN verplicht aanbevolen

Basisboek Logistiek**/*** 978-90-01-74997-2 € 48,95
Leidinggeven** 978-94-6171-786-3 € 47,50

** alleen aanschaffen indien nog niet in bezit
** alleen aaschaffen indien instroom uit WHOMW of 
WHOGV

Syllabi en readers 8,20€         

Syllabus werkboek Logistiek € 2,00
Sylabus Keuzedelen 1,20€     
A4 map Esselte 1 stuk van €5 5,00€     

PERSOONSGEBONDEN MATERIALEN -€          

Excursies/ kamp -€          

Externe examens -€          

koste
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