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Indicatie onderwijsbijdrage en andere opleidingskosten ‘19-‘20 

Kapitein / manager binnenvaart – 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 Jaar 4 

Wettelijk verplichte 
onderwijsbijdrage  

€ 1.168,00 € 1.168,00 € 1.168,00 € 1.168,00 

Syllabi en readers  € 256,52 € 299,51 € 86,74 € 48,64 

Boekenpakket  € 279,97 € 455,43 * € 36,37 * € 28,05 

Medische keuring € 176,66    

Excursies / kamp  € 50,00    

Persoonsgebonden 
materialen 

€ 9,95 € 9,95 **   

Extern afgenomen verplichte 
examens 

 € 105,40 € 315,05  

Totaal € 1.941,03 € 2.038,29 € 1.606,16 € 1.244,69 

* Het kan zijn dat de kosten voor dit jaar lager uitvallen, omdat je sommige boeken meerdere jaren gebruikt. 
** Alleen verplicht voor studenten die van het vmbo Rijn- en binnenvaart komen. 

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. 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 is verplicht voordat je start met deze opleiding. De kosten van de medische keuring zijn 
afhankelijk van de arts en/of praktijk die een student kiest. Het staat keuringsartsen vrij een bedrag vast te 
stellen tot een maximum van € 176,66 inclusief btw (€ 146,00 exclusief btw). Een lijst met keuringsartsen is 
terug te vinden op: www.ilent.nl. 
 
Bij een positief resultaat van jouw medische keuring ontvang je een geneeskundige verklaring voor de Rijn- en 
binnenvaart. Deze verklaring is geldig tot maximaal 3 maanden na de afgiftedatum (deze datum staat op de 
verklaring). Binnen deze 3 maanden dien je zelf, met de originele verklaring, een dienstboekje te hebben 
aangevraagd bij het SAB. Meer informatie over het aanvragen van een dienstboekje vind je op de website van 
het SAB (https://sabni.nl/vaardocumenten/dienstboekjes/eerste-afgifte). Zonder dienstboekje kun je niet 
starten aan de opleiding. 

Excursies, kampen en andere activiteiten  
• Survival programma Bergschenhoek: € 50,00   - 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 (2nd edition)    (voorkeur ISBN 4549526607547)  
 
In jaar 2 moet je de volgende materialen aanschaffen: 

- Rekenmachine Casio FX-82MS (2nd edition)  *  (voorkeur ISBN 4549526607547)  
 
*Alleen verplicht voor studenten die van het vmbo Rijn- en binnenvaart komen. 
 
Extern afgenomen verplichte examens 
Voor deze opleiding worden er op basis van aanvullende wet- en regelgeving verschillende examens verplicht 
extern afgenomen. Je krijgt hiervoor een factuur vanuit STC Group. 
 
In jaar 2 heb je de volgende examens: 
- CVV ADN examen 
 
In jaar 3 heb je de volgende examens: 
- CVV RADAR examen (theorie + praktijk) 
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Syllabi en readers 
 
Jaar 1 
 
Omschrijving 
BPV Taakboek 
Duits 
Engels  
Koppelen & ontkoppelen 
Kennis schip 
Laden lossen matroos 
Meren, ontmeren, ankeren & zeeklaar maken 
Machinekamer simulatie 
Reglementen – matroos 
Reparatie & onderhoud 
Splitsen & knopen 
Scheepswerktuigkunde (1) 
Topografie (NL) 
Topografie (Europa) 
Vaarkaart 
Veiligheid 
Qompas mbo LOB Entrycard * 
 
* Licentie aan het begin van de schoolloopbaan aangeschaft voor de duur van de gehele opleiding. 
 
Jaar 2 
 
Omschrijving 
ADN theorie (lesboek reader)  
ADN theorie (wetgeving) 
AOV – financiële administratie (1) 
AOV – financiële administratie (2) 
AOV – financieel management 
AOV – personeel & organisatie 
Beheer schip 
Boeken, kaarten & instrumenten 
Duits 
Engels 
Laden & lossen schipper 
Meteorologie 
Reglementen – BPR / RPR / SRW / Betonning 
Reisvoorbereiding 
Rivieren / Kanalen / Meren / Kennis vaarwater 
Scheepswerktuigkunde (2) 
 
Jaar 3 
 
Omschrijving 
AOV – financiële administratie (3) 
AOV – operationeel management 
BPV Taakboek (2) 
Duits 
Engels 
Personeelsmanagement 
Radar 
Ruim vaarwater (leerj. 3) 
Scheepsbouw & uitrusting 
Veiligheidsadviseur 
 
Jaar 4 
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Omschrijving 
AOV – financieel management  
AOV – marketing 
AOV – ondernemersplan 
BPV taakboek 
Duits 
Engels 
Passagiersvaart 
Projectwerk 
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Boekenpakket 
 
Jaar 1 
 
ISBN    Omschrijving       Informatie  
9789066756182  Duitse grammatica in kaart gebracht    Mangus H. / Walvaboek / Druk 1 / Boek 
9789491699900  Klasse! - Duits A1/A2/B1 - Leerwerkboek deel A+B+C  Bos, J.B. | Deviant | Druk: 1 | Boek 
9789006410341  Het oranje kruis boekje      Pols H. / ThiemeMeulenhoff / Druk 27 / Boek 
9780194739399  Business result intermediate student’s book (+dvd)   J. Hughes / Oxford University Press / Druk 1 / Boek 
9780521189064  Essential grammar in use with answers – intermediate  R.Murphy / Cambridge University Press / Druk 4 / Boek 
   a self-studie reference and practice 
9789001878665  (ECK) NU Nederlands (2e ed.) 3F leerwerkboek deel a+b  Noordhof / Noordhof Uitgevers / Druk 2 / Boek 
    (+ online jaarlicentie) 
9789034598387  (ECK) Rekenblokken 3 MBO studentlicentie 6 mnd.   LIMBO / Malmberg / Druk 0 / Digitaal 
9789491699559  Kies 3 – Burgerschap – Leerwerkboek    S. Heebels / Deviant Uitgeverij / Druk 1 / Boek 
 
 
 
Jaar 2 
 
ISBN    Omschrijving       Informatie 
9789063551902  Bedrijfseconomie voor het mkb     P.F. Pietersen / Nederlands Onderwijs Instituut / Druk 14 / Boek 
9789063551575  Organisatie voor het mkb (leerboek)    P.F. Pietersen / Nederlands Onderwijs Instituut / Druk 6 / Boek 
9789012403580  Praktijkboek Binnenvaart 2019     Bergsma, H. / SDU Servicecentrum Uitgevers / Druk: 1 / Boek 
9789066756182 * / ** Duitse grammatica in kaart gebracht    Mangus H. / Walvaboek / Druk 1 / Boek 
9783190018529  Schritte International 2 kursbuch / arbeitsbuch   E.A. Niebisch / Max Hueber Verlag / Druk 4 / Boek 
9780194739399 * / ** Business result intermediate student’s book (+dvd)   J. Hughes / Oxford University Press / Druk 1 / Boek 
9781107539334 ** English grammar in use book with answers (+eBook access)  R. Murphy / Cambrdige University Press / Druk 4 / Boek 
9789059067752  Compact Office       Van Buurt Boek / vanbuurtEDUCATIEF / Druk 1 / Boek 
9789492083296  Marcom-B basis       STC Group / STC-EduPort / Druk 1 / Boek 
9789001878665 * / ** (ECK) NU Nederlands (2e ed) 3F leerwerkboek deel a+b  Noordhoff / Noordhoff Uitgevers / Druk: 2 / Boek 
   (+ online jaarlicentie) 
9789034598394  (ECK) Rekenblokken 3 MBO studentlicentie 12 mnd   Malmberg / Malmberg / Druk: 0 / Digitaal 
9789491699559 * / ** Kies 3  - Leerwerkboek      Heebels, S. / Deviant Uitgeverij / Druk: 1 / Boek 
 
 
 
Jaar 3 
 
ISBN    Omschrijving       Informatie 
9789066752702  De Duitse brief in kaart gebracht     P. van der Voort / Walvaboek / Druk 1 / Boek 
9789034598387   (ECK) Rekenblokken 3 MBO studentlicentie 6 mnd.   Malmberg / Malmberg / Druk 0 / Digitaal 
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Boekenpakket 
 
Jaar 4 
 
ISBN    Omschrijving       Informatie 
9783060210237  Prufungstraining DaFB1 zertifikat deutsch übungsbuch  D. Maenner / Cornelsen & Oxford U.P. GMBH / Druk 1 / Boek 
 
* Alleen bestellen indien niet in bezit. 
** Alleen verplicht voor studenten die van vmbo Rijn- en binnenvaart komen 
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