
Jaar 1 Jaar 2

* € 624,00 € 624,00

€ 27,50 € 60,00

€ 282,75 € 264,53

Excursies/ kamp **

Keuring ***     

Externe examens

€ 934,25 € 948,53

Indicatie onderwijsbijdrage en andere opleidingskosten  2022-2023

* ben je jonger dan 18 jaar dan betaal je niet de verplichte onderwijsbijdrage

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 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 STC Group een factuur voor je wettelijk verplichte 
onderwijsbijdrage. Kijk voor meer informatie op www.duo.nl. 

Wettelijk verplichte onderwijsbijdrage 

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.

Boekenpakket
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LEERJAAR 1
Variant bbl
Niveau 3
Keuring van toepassing. (vul in: ja nee) nee

Boekenpakket € 282,75
Naam ISBN verplicht aanbevolen

Logistiek Teamleider theorie Ontvangst en opslag (boek + licentie) 9789463763189 € 69,00
Logistiek Teamleider theorie Orders verzamelen en verzenden (boek + licentie) 9789463763196 € 69,00
Zaken doen in de nieuwe economie NextGen 8717247013596 € 35,75
Career paths logistics                            9781471562747 € 28,30
Rekenblokken 4 (licentie voor 12 maanden) 9789402071542 € 39,75
NU Nederlands 2F 9789001278069 € 40,95

Syllabi en readers € 27,50
Licentie Qompas € 27,50

Persoonsgebonden materialen € 0,00
n.v.t.

Excursies/ kamp € 0,00

Externe examens € 0,00
Heftruck examen (de kosten voor dit examen neemt STC Group voor haar 
rekening) € 0,00



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

Boekenpakket € 264,53
Naam ISBN verplicht aanbevolen

Logistiek Teamleider theorie Coördineren licentie + boek 9789463764575 € 29,00
Logistiek Teamleider theorie Voorraadbeheer en verbeterplan 9789463763226 € 64,00
Leidinggeven (licentie + boek) 9789463761314 € 49,95
NU Nederlands 2F  leerwerkboek (evt aangeschaft in leerjaar 1) 9789001278069 € 40,95
Career paths logistics  (evt aangeschaft in leerjaar 1)                          9781471562747 € 28,30
Pincode Leerboek Economie 6e editie onderbouw HAVO (evt aangesch    9789001819392 € 18,33
Burgerschap BBL leerwerkboek 9789463260633 € 21,50
voor keuzedeel KPGS € 12,50

Syllabi en readers € 60,00
Keuzedeel K0434 (verplicht) € 12,50
Keuzedeel ondernemend gedrag (alleen wanneer keuzedeel is 
gekozen) € 35,00
Keuzedeel Blijvend fit (alleen wanneer keuzedeel is gekozen) € 12,50

Persoonsgebonden materialen € 0,00
n.v.t.

Excursies/ kamp € 0,00
n.v.t.
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