Indicatie onderwijsbijdrage en andere opleidingskosten 2021-2022

Logistiek medewerker bbl
In onderstaand overzicht vind je een benadering van de kosten waarmee je rekening moet houden als je je
hebt aangemeld voor deze opleiding.
Jaar 1
Wettelijk verplichte onderwijsbijdrage

*

Syllabi en readers
Boekenpakket

€ 126,50
€ 32,77
€ 311,85

Excursies/ kamp **
Keuring

***

Externe examens
Persoonsgebonden materialen
Totaal

€ 471,12

* ben je jonger dan 18 jaar dan betaal je niet de verplichte onderwijsbijdrage. I.v.m. corornamaatregelen geldt voor schooljaar 20212022 een eenmalige korting op het wettelijk lesgeld van 50%. Deze korting is al verwerkt in de tabel hierboven.
Wettelijk verplichte onderwijsbijdrage (jaar 1-2)
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.
Syllabi en readers
Je krijgt hiervoor een factuur vanuit STC Group. Kijk verderop in het document voor het overzicht van je
syllabi en readers.
Boekenpakket
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.
Excursies/ kamp**
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.

Specificatie schoolkosten

Variant (vul in: bol bbl)
Niveau (vul in 1 2 3 4)
Keuring van toepassing. (vul in: ja nee)

bbl
2
nee

Boekenpakket

€

Naam

ISBN

Flash on English for transport and logistics
Live English grammar elementary
Nu Nederlands 2F deel A en B
Rekenblokken licentie 12 maanden
VCA Basisboek
Boek Burgerschap "Maatschappij dat ben jij"

ISBN
ISBN
ISBN
ISBN
ISBN
ISBN

Sarphati pakket logistiek*
Sarphati BPV-opdrachten

ISBN 9789032760007
ISBN 9789462832978

311,85
verplicht

9783125016965
9789603794257
9789001878580
9789034598394
9789082290653
9789492620330

€
€
€
€
€
€

19,65
18,55
35,95
39,75
21,50
24,95

€ 135,00
€ 16,50

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

Syllabi en readers

€

Computeropdrachten studiewijzers
Computeropdrachten boek
Licentie Qompas (SLB)

32,77

€ 1,00
€ 4,77
€ 27,00

PERSOONSGEBONDEN MATERIALEN

€

-

Excursies/ kamp

€

-

Externe examens

€

-

aanbevolen

