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Indicatie onderwijsbijdrage en andere opleidingskosten ‘19-‘20 

Logistiek supervisor - 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 Jaar 2 Jaar 3 

Wettelijk verplichte 
onderwijsbijdrage  

€ 582,00 € 582,00 € 582,00 

Readers € 16,10 € 12,15 € 4,05 

Boekenpakket € 354,95* € 35,00 *  

Excursies / kamp  € 25,00 € 25,00 € 25,00 

Totaal € 978,05  € 654,15 € 611,05 

* Het kan zijn dat de kosten voor dit jaar lager uitvallen, omdat je sommige boeken meerdere jaren gebruikt. 

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.  
 
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.  
 
Excursies, kampen en andere activiteiten 

- excursie jaar 1  € 25,00 
- excursie jaar 2    € 25,00 
- excursie jaar 3    € 25,00 

De invulling van de activiteiten zijn nog niet bekend. U wordt hierover gedurende het jaar geïnformeerd. De 
kosten voor een activiteit bedragen circa € 25,00. 
Deze activiteiten zijn 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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Readers 
 
Jaar 1 
 
Omschrijving       
Engels 
Nederlands 
Loopbaan 
Keuzedeel 

 
Jaar 2 
 
Omschrijving       
Engels 
Nederlands 
Keuzedeel 

 
Jaar 3 
 
Omschrijving       
Keuzedeel 
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Boekenpakket 
 
Jaar 1 
 
ISBN    Omschrijving       Informatie   
Niet bekend  Logistiek supervisor theorie + po + Rekenen Logistiek 3-4  www.ovd.nl STC-MBO-LS-00  
https://www.ovd.nl/products.asp?id=lesmateriaal-scholen&AppMode=PRODPAGE&ItemGroupId=STCMBO&ItemCode=STC-MBO-LS-00  

 
 
 

Jaar 2 
 
ISBN    Omschrijving       Informatie  
9789461717894  Recht        www.ovd.nl   
https://www.ovd.nl/products.asp?id=lesmateriaal-mbo&AppMode=PRODPAGE&ItemGroupId=MBOBOB&ItemCode=MBO-RE-17-01 
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