
Jaar 1 Jaar 2

* € 258,00 € 258,00

€ 358,94 € 19,17

€ 25,78

Excursies/ kamp **

Keuring *** ja ja   

Externe examens

€ 9,95

€ 652,67 € 277,17

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.  

Matroos binnenvaart - bbl

Je leerbedrijf krijgt een factuur voor de kosten van syllabi en readers vanuit STC Group. Kijk verderop in het 
document voor het overzicht van je syllabi en readers.

Het boekenpakket dien je aan te schaffen bij Studers. De kosten voor het boekenpakket worden 
gefactureerd aan je leerbedrijf. Kijk verderop in het document voor een specificatie van je boekenpakket. 

Syllabi en readers

Boekenpakket

Totaal

Persoonsgebonden materialen

De factuur voor de wettelijk verplichte onderwijsbijdrage wordt door STC Group naar je leerbedrijf 
verstuurd. Kijk voor meer informatie over de wettelijke onderwijsbijdrage 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 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. Let op: Student 
onder 18 jaar: medische keuring is 1 jaar geldig, student boven 18 jaar: medische keuring is 2 jaar geldig.
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LEERJAAR 1
Variant (vul in: bol  bbl) bbl
Niveau (vul in 1  2  3  4) 2
Keuring van toepassing. (vul in: ja nee) ja

Boekenpakket 25,78€     
Naam ISBN verplicht aanbevolen

Duitse grammatica in kaart gebracht 9789066756182 € 6,62
Klasse! Deel a - Duits 9789463260046 € 19,16

Syllabi en readers 358,94€   

BPV Taakboek (1) 9,95€       
Rekenen 45,75€     
E-learning Oranje kruis 9,95€       
Duits 32,48€     
Engels 3,14€       
Katern (1) 2,78€       
Katern (2) 2,78€       
Katern (3) 2,78€       
Koppelen & ontkoppelen 3,47€       
Kennis schip 4,16€       
Laden & lossen matroos 40,07€     
Meren, ontmeren, ankeren & zeeklaar maken 2,48€       
Reglementen - matroos 41,42€     
Reparatie & onderhoud 2,81€       
Splitsen & knopen 2,48€       
Scheepswerktuigkunde 42,23€     
Topografie (Europa) 11,99€     
Topografie (NL) 20,90€     
Vaarkaart (Nederland) 6,00€       
Veiligheid 38,18€     
BPR boek 16,57€     
RPR boek 16,57€     

Persoonsgebonden materialen 9,95€       
Rekenmachine Casio FX-82MS (2nd edition) € 9,95

Excursies/ kamp -€         
n.v.t.

Externe examens -€         
n.v.t.



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

Boekenpakket -€           
Naam ISBN verplicht aanbevolen

n.v.t.

Syllabi en readers 19,17€       

BPV Taakboek (2) 9,95€         
Katern (4) 4,58€         
Katern (5) 4,64€         

Persoonsgebonden materialen -€           
n.v.t.

Excursies/ kamp -€           
n.v.t.

Externe examens -€           
n.v.t.
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