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Onderwijsbijdrage en andere opleidingskosten ’17-‘18 

Visserij officier alle vissersschepen S-4 
Katwijk - bol 
 
Onderstaand vind je een overzicht van de kosten waarmee je rekening moet houden als je je hebt 
aangemeld voor deze opleiding. 
 
Wettelijk verplichte onderwijsbijdrage (jaar 1-4): 
Ben je 18 jaar of ouder? Dan ontvang je jaarlijks van DUO een factuur voor je wettelijk verplichte 
onderwijsbijdrage. De kosten voor schooljaar ’17-’18 zijn vastgesteld op € 1.137,00. Kijk voor meer 
informatie op www.duo.nl. 
 
Readers: 
Je krijgt hiervoor een factuur vanuit de STC Group. 
- Jaar 1: € 171,09 
- Jaar 2: € 195,34 
- Jaar 3: € 66,06 
- Jaar 4: n.v.t. 
 
Boekenpakket: 
Het boekenpakket kun je aanschaffen bij de leverancier van je keuze, bijvoorbeeld bij Studers. De kosten 
hiervan verschillen van leverancier tot leverancier. Je ontvangt een boekenlijst van school. 
 
Keuring: 
Een medische keuring is verplicht voordat je start met deze opleiding. De kosten hiervan bedragen € 75,00 
tot € 150,00. Een lijst met keuringsartsen is terug te vinden op: www.ilent.nl.   
 
Excursies, kampen en andere activiteiten:* 
Jaar 1: Introductiedag - € 30,00 
Jaar 1:  Social event - € 10,00 
Jaar 2:  Social event - € 10,00 
Jaar 3:  Social event - € 10,00 
 
*  Deze activiteit is geen verplicht onderdeel van de opleiding, maar wij vinden het wel belangrijk dat studenten deelnemen aan deze activiteit. 
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. 
 
Persoonsgebonden materialen: 
Om deel te kunnen nemen aan de opleiding moet je zelf een passer, veiligheidsschoenen, overall, 
geodriehoek en vulpotlood aanschaffen. De kosten hiervan zijn voor jouw rekening. 
 
Examens: 
De Vervoerswetgeving en Wetgeving inzake Telecommunicatie stellen dat bepaalde certificaten en examens 
verplicht extern moeten worden afgenomen / afgegeven. De kosten voor deze certificaten en examens 
komen, tenzij anders vemeld, voor rekening van jou. Je ontvangt hiervoor een factuur van de STC Group. 
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Jaar 2:  MarCom A examen. De examenkosten worden twee keer door school vergoed. Moet je vaker dan 
twee keer (her)examen doen, dan zijn de kosten voor jouzelf (€ 84,00 per keer).  

 


