
Jaar 1 Jaar 2

* € 306,00 € 306,00

€ 0,00 € 0,00

€ 322,61 € 170,00

Excursies/ kamp ** € 55,00 € 55,00

Keuring ***     

Externe examens

€ 683,61 € 531,00

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.  

Logistiek teamleider 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

Keuzedeel Droning
Bij deze opleiding wordt het keuzedeel Droning aangeboden. De kosten voor dit keuzedeel bedraagt € 235,-. Kijk voor 
meer informatie over de kosten van dit keuzedeel bij de specificatie Syllabi en readers in leerjaar 2.
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Leerjaar 1
Variant (vul in: bol  bbl) bbl
Niveau (vul in 1  2  3  4) 3
Keuring van toepassing. (vul in: ja nee) nee
Boekenpakket 322,61€    

Naam ISBN verplicht aanbevolen

Logistiek

STC Logistiek teamleider BBL leerjaar 1
OVD-pakket STC-MBO-LT-BBL-
OLJ1 142,00€      

Logistiek teamleider theorie Ontvangst en opslag ISBN 978-94-6376-034-8

Logistiek teampeider theorie kwaliteit, Arvo en milieu ISBN 978-94-6376-035-5

Logistiek teamleider theorie Orders verzamelen ISBN 978-94-6376-036-2

Logistiek teamleider theorie Goederen/producten verzenden ISBN 978-94-6376-037-9

Engels

Career paths logistic ISBN 978-14-7152-273-4 25,15€        

Rekenen

Rekenblokken 3 MBO  studentlicentie 12 mnd ISBN 978-90-3459-839-4 39,75€        

Nederlands

Nu Nederlands mbo (2e ed) 3F leerwerkboek deel a+b ISBN 978-90-0187-857-3 35,95€        

Algemene Economie

Pincode Leerboek Economie 6e editie onderbouw HAVO ISBN 978-90-0181-939-2 79,76€        

Syllabi en readers -€          

Qompas * n.t.b

* De licentie wordt eenmalig aangeschaft in jaar één 
en is de gehele looptijd van de opleiding geldig.

PERSOONSGEBONDEN MATERIALEN -€          

Excursies/ kamp 55,00€      

Niet verplicht
Buitencurriculum activiteiten € 55,00

Externe examens -€          



Leerjaar 2
Variant (vul in: bol  bbl) bbl
Niveau (vul in 1  2  3  4) 3
Keuring van toepassing. (vul in: ja nee) nee
Boekenpakket 170,00€         

Naam ISBN verplicht aanbevolen

Rekenen
Rekenen in de logiistiek niveau 3-4 ISBN 978-94-6171-104-5 24,95€        

Burgerschap
Burgerschap BBL leerwerkboek ISBN 978-94-6326-063-3 20,05€        

Logistiek

STC Logistiek teamleider BBL leerjaar 2
OVD-pakket STC-MBO-LT-
BBL-0lj2 125,00€      

Logistiek teamleider theorie Logistieke werkzaamheden coordineren ISBN 978-94-6376-047-8
Logistiek teamleider theorie Magazijnkosten en -budget ISBN 978-94-6376-040-9
Leidinggeven ISBN 978-94-6171-786-3

Boeken vanuit eerste jaar, alleen aanschaffen indien nog niet in bezit
Algemene Economie
Pincode Leerboek Economie 6e editie onderbouw HAVO ISBN 978-90-0181-939-2 79,76€     

Engels 
Career paths logistics ISBN 978-14-7156-274-7 25,15€     

Nedelands
Nu Nederlands mbo (2e ed)  3F leerwerkboek deel a+b ISBN 978-90-0187-857-3 35,95€     

Syllabi en readers -€              

Qompas* n.t.b

Keuzedeel Droning - compleet pakket incl. examen (alleen wanneer 
gekozen is voor het keuzedeel 'droning') 235,00€   

* alleen indien nog niet in bezit

PERSOONSGEBONDEN MATERIALEN -€              

n.v.t.

Excursies/ kamp 55,00€           

Niet verplicht
Buitencurriculum activiteiten € 55,00

Externe examens -€              


	Vul naam opleiding in
	jaar 1
	jaar 2

