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Indicatie onderwijsbijdrage en andere opleidingskosten ‘19-‘20 

Aviation Operations Officer - bol 
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 Jaar 2 Jaar 3 

Wettelijk verplichte onderwijsbijdrage  € 1.168,00 € 1.168,00 € 1.168,00 

Syllabi en readers  € 119,68 € 59,94 /  
€ 59,94 * ** 

€ 51,75 /  
€ 51,75 * ** 

Boekenpakket  € 245,93 € 267,57 /  
€ 283,59 * ** 

€ 194,15 /  
€ 234,10 * ** 

Keuring € 132,00   

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

Persoonsgebonden materialen € 9,95   

Totaal € 1.775,56 € 1.820,51 /  
€ 1.836,53 

€ 1.738,90 /  
€ 1.778,85 

* Het kan zijn dat de kosten voor dit jaar lager uitvallen, omdat je sommige boeken/readers meerdere jaren 
gebruikt.  
** Respectievelijk keuzedeel ‘doorstroom hbo’ en ‘Internationaal I’. 

Wettelijk verplichte onderwijsbijdrage (jaar 1-3) 
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.  

Syllabi en readers  
Je krijgt hiervoor een factuur vanuit STC Group. Kijk verderop in het document voor het overzicht van je syllabi 
en 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 screening door de AIVD is verplicht voordat je start  met deze opleiding. Je krijgt hiervoor een factuur 
vanuit STC Group, omdat de screening aangevraagd moet worden door een bedrijf. De screening is verplicht op 
basis van de Wet veiligheidsonderzoeken burgerluchtvaart, AIVD, 1997. 

Excursies, kampen en andere activiteiten 
• Introductiekamp  € 100,00  - 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.  

• Buitenlandexcursie Hamburg € 325,00 - 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.  

• Buitenlandexcursie Kopenhagen € 325,00  - 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.  
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Persoonsgebonden materialen 
In jaar 1 moet je de volgende materialen aanschaffen: 

- Rekenmachine Casio FX-82MS      (ISBN 4549526607547)  
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Syllabi en readers 
 
Jaar 1 
 
Omschrijving  
L&B 
Spaans A1 
Basic Aviation 
Weight and Balance 
Ground Operations 
Meteorologie 
Topo 
L&B (4 delen) 
Qompas mbo LOB entrycard* 
 
* Licentie aan het begin van de schoolloopbaan aangeschaft voor de duur van de gehele opleiding. 
 
 
Jaar 2 
 
Omschrijving  
Spaans A2 
Flight Operations 
Meteorologie 
Operations Management 
Aviation Communication 1 
Keuzedeel 
 
Jaar 3 
 
Omschrijving  
Spaans B1 
Flight Operations 
Meteorologie 
Aviation Communication 2 
Keuzedeel 
BPV boek 
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Boekenpakket 
 
Jaar 1 
 
ISBN    Omschrijving       Informatie  
9781292115955  Speakout intermediate student’s book (+ dvd/acces code)  A. Clare | Pearson Eduaction | Druk 2 | Boek 
9789402000146   (ECK) Rekenblokken 3 combi 3F leerwerkboeken en    LIMBO | Malmberg | Druk: 1 | Boek 
   1F/2F/3F licentie 12 mnd.   
9789460309441   Meta profesional (tweetalig) tekstboek 1     Gutiérrez, Diaz | Intertaal bv | Druk: 1 | Boek 
9789460309458   Meta profesional (tweetalig) werkboek 1     Patron, J.J. | Intertaal bv | Druk: 1 | Boek 
9789402061192   Nova natuurkunde MAX 4h boek+online 2-jaar afname  Malmberg | Druk: 2 | Boek 
9789001878665   (ECK) NU Nederlands (2e ed) 3F leerwerkboek deel a+b   Noordhoff | Noordhoff Uitgevers | Druk: 2 | Boek 
    (+ online jaarlicentie)  
 
 
Jaar 2 
 
ISBN    Omschrijving       Informatie  
9780230027572   Aviation english student's book (+ 2 cd-roms)     EMERY | Macmillan Distribution Ltd | Druk: 1 | Boek 
9789492620095 **  De volgende stap in je loopbaan     Ackermans, Tamara | Codename Future | Druk: 3 | Boek 
9789001868857 ** Interculturele competenties     Janssen, Patrick | Noordhoff Uitgevers | Druk: 1 | Boek 
9781292116006   Speakout upper-intermediate student's bk (+ dvd/access code) Clare, A. | Pearson Education | Druk: 2 | Boek 
9789402061208   Nova natuurkunde MAX 5h boek+online 2-jaar afname   Malmberg | Druk: 2 | Boek 
9789402061192 * Nova natuurkunde MAX 4h boek+online 2-jaar afname      Malmberg | Druk: 2 | Boek 
9789034598394   (ECK) Rekenblokken 3 MBO studentlicentie 12 mnd.    LIMBO | Malmberg | Druk: 0 | Digitaal 
 
Jaar 3 
 
ISBN    Omschrijving       Informatie  
9789491699153   ViaStarttaal incl. examencoach ned (ER), licentie voor 6 mnd. Deviant | Deviant uitgeverij | Druk: 0 | Digitaal 
9789001868857 * ** Interculturele competenties      Janssen, Patrick | Noordhoff Uitgevers | Druk: 1 | Boek 
9781292116006   Speakout upper-intermediate student's bk (+ dvd/access code) Clare, A. | Pearson Education | Druk: 2 | Boek 
9789034598394   (ECK) Rekenblokken 3 MBO studentlicentie 12 mnd.    LIMBO | Malmberg | Druk: 0 | Digitaal 
9789402061208 * Nova natuurkunde MAX 5h boek+online 2-jaar afname   Malmberg | Druk: 2 | Boek 
9789402061192 * Nova natuurkunde MAX 4h boek+online 2-jaar afname      Malmberg | Druk: 2 | Boek 
 
 
* Alleen bestellen indien niet in bezit. 
** Alleen bestellen indien je het keuzedeel ‘doorstroom hbo’ of het keuzedeel ‘Internationaal I’  volgt. 
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