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Indicatie onderwijsbijdrage en andere opleidingskosten ‘19-‘20 

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  Jaar 2 

Wettelijk verplichte onderwijsbijdrage  € 243,00 € 243,00 

Syllabi en readers  € 39,15 € 9,56 

Boekenpakket  € 262,83 € 51,50 

Medische keuring € 137,80***  

Excursies / kamp    

Persoonsgebonden materialen € 5,00 € 5,00 * 

Extern afgenomen verplichte examens € 107,50 € 67,50 

Totaal € 795,28 € 376,56 

* Het kan zijn dat de kosten voor dit jaar lager uitvallen, omdat je sommige materialen 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.  

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 medische keuring en een gezondheidsverklaring zijn verplicht voor deze opleiding. Indien je via STL een 
leerwerkplek hebt aangeboden gekregen, loopt deze procedure via STL en zal STL je informeren over de 
kosten. Heb je je niet via STL bij ons aangemeld, dan ben je zelf verantwoordelijk voor het regelen en betalen 
van je medische keuring. Dit kan bij een keuringsarts van je keuze. Je moet dan rekening houden met 
ongeveer € 137,80. 

Excursies, kampen en andere activiteiten  
Er is geen excursie / kamp waarvoor kosten worden berekend. 
 
Persoonsgebonden materialen 
In jaar 1 moet je de volgende materialen aanschaffen: 

- Map A4 formaat – 4 rings + tabbladen 
 
In jaar 2 moet je de volgende materialen aanschaffen: 

- Map A4 formaat – 4 rings + tabbladen * 
 
* Alleen bestellen indien niet in bezit. 
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Extern afgenomen verplichte examens 
Voor deze opleiding worden er op basis van aanvullende wet- en regelgeving verschillende examens verplicht 
extern afgenomen via het CBR. Je kunt je voor deze examens inschrijven. Je krijgt hiervoor een factuur vanuit 
STC Group. Ook kun je zelf een leverancier kiezen. 
 
In jaar 1 heb je de volgende examens: 

- Theorie deel 2 Administratieve module 1 
- Theorie deel 2 Administratieve module 2 
- Theorie deel 2 Administratieve module 3 
- Theorie RV1 Verkeer en Techniek 

In jaar 2 heb je de volgende examens: 
- Theorie deel 3 Administratieve module 1 
- Theorie deel 3 Administratieve module 2 
- Theorie deel 3 Administratieve module 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Syllabi en readers 
 
Jaar 1 
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Omschrijving 
BPV takenboek 
Trucking the future (deel 1) 
Nederlands 
Qompas mbo LOB Entrycard * 
 
* Licentie aan het begin van de schoolloopbaan aangeschaft voor de duur van de gehele opleiding. 
 
 
Jaar 2 
 
Omschrijving 
BPV takenboek incl. ritbrieven 
Trucking the future (deel 2) 
Nederlands 
Duits 
Rituitvoering 
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Boekenpakket 
 
Jaar 1 
 
ISBN    Omschrijving       Informatie  
9789402045406   Taalblokken 3 leerwerkboek Nederlands 2F    Boendermaker, H. / Druk 1 / Boek 
9789034598387  Rekenblokken 3 MBO studentlicentie 6 mnd    Malmberg / Druk 1 / Digitaal 
 
Vakgerichte boeken Verjo pakket. Zie onderstaande specificatie; 
9789058623492  Wegwijzer verkeer grote voertuigen C(1)D(1) code 95  
9789058623478  Examentraining verkeer grote voertuigen 500 vragen 
9789058623416  Techniek moderne bedrijfswagens incl. remschema 
9789058623195  Examentraining techniek & controle 500 vragen 
9789058623447  Goederenvervoer over de weg 
9789058623508  Examentraining goederenvervoer 645 vragen  
9789028709133  Falk Nederland classic 
   Ondile Ladingzekeren 
 
 
Jaar 2 
 
ISBN    Omschrijving       Informatie  
9789400224780  Engels A2-niveau (ENG A2)     Braam, L. / Druk 3 / Boek 
9789463260633  Burgerschap BBL - Sander Heebels     Deviant / Druk 1 / Boek 
 
* alleen bestellen indien niet in bezit. 
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