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Indicatie onderwijsbijdrage en andere opleidingskosten ‘18-‘19 

Chauffeur wegvervoer - bbl 

In onderstaand overzicht vind je een benadering van de kosten waarmee je rekening moet houden als je je hebt 
aangemeld voor deze opleiding.  
 

 Jaar 1 ** 
(inclusief theorie B) 

Jaar 1  
(exclusief theorie B) 

Jaar 2 

Wettelijk verplichte 
onderwijsbijdrage  

€ 240,00 € 240,00 € 240,00 

Readers  € 34,85 € 34,85 € 10,14 

Boekenpakket  € 328,84 € 286,04 € 318,30 

Medische keuring € 170,00 €170,00  

Excursies / kamp     

Persoonsgebonden materialen    

Verplichte examens € 125,00 € 94,50 € 75,00 

Totaal € 898,69 € 825,39 € 643,44 

* Het kan zijn dat de kosten voor dit jaar lager uitvallen, omdat je sommige boeken meerdere jaren gebruikt. 
** indien theorie B nog niet in bezit is.  

Wettelijk verplichte onderwijsbijdrage (jaar 1-2) 
Ben je 18 jaar of ouder? Dan ontvang je jaarlijks van DUO een factuur voor je wettelijk verplichte 
onderwijsbijdrage. Kijk voor meer informatie op www.duo.nl.  

Readers 
Je krijgt hiervoor een factuur vanuit STC Group. Kijk verderop in het document voor het overzicht van je 
readers. 
 
Boekenpakket 
Het boekenpakket kun je aanschaffen bij de leverancier van je keuze, zoals bijvoorbeeld Studers. Kijk verderop 
in het document voor je boekenpakket.  
 
Keuring 
Een medische keuring is verplicht voordat je start  met deze opleiding. Een lijst met keuringsartsen is terug te 
vinden op: www.ilent.nl. 

Excursies, kampen en andere activiteiten  
Er is geen excursie / kamp waarvoor kosten worden berekend. 
 
Persoonsgebonden materialen 
Voor deze opleiding zijn er geen persoonsgebonden materialen nodig. 
 
Verplichte examens 
Voor deze opleiding worden er verschillende examens extern afgenomen. Je kunt je voor deze examens 
inschrijven. Je krijgt hiervan een factuur vanuit STC Group. Ook kun je zelf een leverancier kiezen.  
- CBR theorie examen 
- CBR theorie examen (deel 2) 
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Readers 
 
Jaar 1 
 
Omschrijving 
Trucking the future 
BPV handboek 
Qompas mbo LOB entrycard 
 
Jaar 2 
 
Omschrijving 
Trucking the future (deel 2) 
BPV handboek 
Duits 
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Boekenpakket 
 
Jaar 1 
 
ISBN    Omschrijving       Informatie  
9789001878658    (ECK) NU Nederlands (2e ed) 2F 
9789492620002  Werken aan je toekomst niveau 1/2 
     Pakket Vrachtauto - Uitgeverij Verjo 
 
Jaar 2 
 
ISBN    Omschrijving       Informatie  
9789400224780  Engels A2-niveau (ENG A2) 
9789492620002*   Werken aan je Toekomst, niveau 1-2 
*    Pakket Vrachtauto - Uitgeverij Verjo 
 
* alleen bestellen indien niet in bezit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


