
Jaar 1 Jaar 2

* € 1.239,00 € 624,00

€ 56,16 € 19,02

€ 90,70 € 21,50

Excursies/ kamp **

Keuring *** ja ja   

Externe examens

€ 1.385,86 € 664,52

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 keuring is verplicht voordat je start met deze opleiding. De kosten van de psychologische en 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.

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 het 1e jaar (bol-jaar) via DUO een factuur voor je wettelijk 
verplichte onderwijsbijdrage. Het tweede jaar (bbl-jaar) ontvang je de factuur voor je wetelijk verplichte 
onderwijsbijdrage via STC Group. Kijk voor meer informatie op www.duo.nl. 

Wettelijk verplichte onderwijsbijdrage

Laptop 

Readers worden in toenemende mate digitaal aangeboden en staan niet op deze boekenlijst. Het is 
noodzakelijk dat je de beschiking hebt over een laptop welke zelf aangeschafd dient te worden. Belangrijk 
uitgangspunt hierbij is dat het een laptop is met het besturingssysteem Windows10 voorzien van camera en 
microfoon. Dit is van belang als er omstandigheden ontstaan waardoor lessen online aangeboden moeten 
worden. NB! Een apple laptop of Chromebook is niet geschikt. 

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.  

Machinist railvervoer - bol/bbl 
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LEERJAAR 1
Variant (vul in: bol  bbl) bol
Niveau (vul in 1  2  3  4) 3
Keuring van toepassing. (vul in: ja nee) ja

Boekenpakket € 90,70
Naam ISBN verplicht aanbevolen

(ECK) NU Nederlands (3e ed) 3F leerwerkboek (+ online 
jaarlicentie)  978-90-0127-808-3 € 50,95
(ECK) Rekenblokken 4 MBO studentlicentie 12 mnd  978-94-0207-154-2 € 39,75

Syllabi en readers € 56,16
BPV-boek € 9,51

Qompas mbo LOB Entrycard (licentie digitale portfolio) * € 27,50
Reader 'Engels voor Machinisten' ** € 19,15

* geldt voor de gehele looptijd van de studie.
** Is alleen van toepassing voor de bol/bbl NS-TAG

Persoonsgebonden materialen -€             
Laptop (voorzien van besturingssysteem Windows10, camera 
en microfoon) *** n.t.b.

*** Readers worden in toenemende mate digitaal 
aangeboden en staan niet op deze specificatie. Het is 
noodzakelijk dat je de beschiking hebt over een laptop welke 
zelf aangeschafd dient te worden. Belangrijk uitgangspunt 
hierbij is dat het een laptop is met het besturingssysteem 
Windows10 voorzien van camera en microfoon. Dit is van 
belang als er omstandigheden ontstaan waardoor lessen 
online aangeboden moeten worden. NB! Een apple laptop of 
Chromebook is niet geschikt. 

Excursies/ kamp € 0,00
n.v.t.

Externe examens € 0,00
VVRV examens: vergunning veiligheidscommunicatie, 
vergunning deel 1, vergunning deel 2 en vergunning 
simulatie * (wordt vergoed door vervoerder) € 0,00
Trainingen kleine blusmiddelen (wordt vergoed door 
vervoerder) € 0,00

Bevoegd Spoorbetreder (wordt vergoed door vervoerder) € 0,00

* Staat in de spoorwegwet / besluit spoorwegpersoneel:
http://wetten.overheid.nl/BWBR0031778/2018-04-12

http://wetten.overheid.nl/BWBR0031778/2018-04-12


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

Boekenpakket € 21,50
Naam ISBN verplicht aanbevolen

Burgerschap BBL leerwerkboek  978-94-6326-063-3 € 21,50

Syllabi en readers € 19,02
BPV-boeken € 19,02

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

Excursies/ kamp € 0,00
n.v.t.

Externe examens € 0,00
n.v.t.
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