
voorheen Aviation operations officer

Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3

* € 1.239,00 € 1.239,00 € 1.239,00

€ 92,50 € 87,00 € 87,00

€ 376,03 € 196,73 € 57,55

Excursies/ kamp ** € 100,00 € 325,00 € 325,00

Keuring *** ja    

Externe examens

€ 1.807,53 € 1.847,73 € 1.708,55

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.  

Aviation operations specialist - bol

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

Wettelijk verplichte onderwijsbijdrage

Excursies/ kamp**

Keuring***

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

Een medische AIVD-keuring is verplicht voordat je start met deze opleiding. De kosten van de medische keuring zijn 
afhankelijk van de arts en/of praktijk die je kiest. Een lijst met keuringsartsen is terug te vinden op: www.ilent.nl.
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LEERJAAR 1
Variant bol
Niveau 4
Keuring van toepassing. (vul in: ja nee) ja

Boekenpakket € 376,03
Naam ISBN verplicht aanbevolen

Speakout intermediate student's boek (+ dvd-rom) 9781292115948 € 34,88
(ECK) Rekenblokken 4 mbo combipakket + schrift+studentlicentie 12mnd 9789402075779 € 46,50
Nova natuurkunde MAX 4h boek + online 1 jaar afname 9789402061192 € 43,00
Luchtvaartmeteorologie 9789492454621 € 48,51
Rekenmachine Casio RX-82MS (2nd edition) 9789402071542 € 10,99
Schokland in Studiereader - Startpakket (+12 maanden licentie) 9789463263139 € 36,00
(ECK) NU Nederlands 3F leerboek deel a+b (+online jaarlicentie) 9789001878665 € 50,95

Alleen van toepassing wanneer keuzedeel Duits en/of Spaans is gekozen
Duits:
Gut Gemacht! Transport & Logistik in Studiereader | startpakket 9789463263160 € 37,00
Gut Gemacht! Transport & Logistik in Studiereader | verlengingslicentie 6 maanden 9789463263177 € 11,50

Spaans:
Meta profesional (tweetaling) werkboek + intertaal Augumented 9789460309458 € 25,40
Meta profesional (tweetaling) tekstboek + intertaal Augumented 9789460309441 € 31,30

Syllabi en readers € 92,50
Licentie Qompas € 27,50
Diverse digitale materialen en diverse hardcopy readers voor diverse 
(Luchtvaart)logistieke vakken. Een nadere specificatie van deze leermiddelen volgt zo 
spoedig mogelijk. € 65,00

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

Excursies/ kamp € 100,00
Niet verplicht
diverse excursies/activiteiten € 100,00

Externe examens € 0,00
n.v.t.



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

Boekenpakket € 196,73
Naam ISBN verplicht aanbevolen

Aviation English student's book (+2 cd-roms) 9780230027572 € 72,95
(ECK) Rekenblokken 4 mbo combipakket + 
schrift+studentlicentie 12mnd 9789034598394 € 50,95

Nova natuurkunde MAX 5h boek + online 1 jaar afname 9789402061208 € 43,00

ViaStarttaal incl examencoach (licentie voor 6 maanden) 9789491699153 € 11,50

Alleen van toepassing wanneer keuzedeel Duits is gekozen
Schritte internationale Neu 3. Kursbuch + Arbeidsbuch 9789463263160 € 18,33

Syllabi en readers € 87,00
Diverse digitale materialen en diverse hardcopy readers 
voor diverse (Luchtvaart)logistieke vakken. Een nadere 
specificatie van deze leermiddelen volgt zo spoedig 
mogelijk. € 87,00

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

Excursies/ kamp € 325,00
Niet verplicht
Meerdaagse (buitenland)excursie/activiteiten € 325,00



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

Boekenpakket 57,55€     
Naam ISBN verplicht aanbevolen

Speakout 2ed Upper Student's book & Ineteractive e-book 
with My EnglishLab & digital 9781292394695 57,55€      

Syllabi en readers 87,00€     
Diverse digitale materialen en diverse hardcopy readers 
voor diverse (Luchtvaart)logistieke vakken. Een nadere 
specificatie van deze leermiddelen volgt zo spoedig 
mogelijk. 87,00€      

Persoonsgebonden materialen -€         
n.v.t.

Excursies/ kamp -€         
Niet verplicht
Meerdaagse (buitenland)excursie/activiteiten 325,00€    
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