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Indicatie onderwijsbijdrage en andere opleidingskosten ‘19-‘20 

Logistiek teamleider – 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 

Wettelijk verplichte onderwijsbijdrage  € 1.168,00 € 1.168,00 

Syllabi en readers € 27,00  

Boekenpakket € 424,37 € 306,15 

Excursies / kamp  € 65,00  

Totaal € 1.684,37 € 1.474,10 

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

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.  
 
Excursies, kampen en andere activiteiten 
Hank outdoor introductie € 65,00   - 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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Syllabi en readers 
 
Jaar 1 
 
Omschrijving       
Qompas mbo LOB entrycard * 
 
* Licentie aan het begin van de schoolloopbaan aangeschaft voor de duur van de gehele opleiding 
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Boekenpakket 
 
Jaar 1 
 
ISBN of ander nr.  Omschrijving       Informatie  
9789001872342  (ECK) NU Financieel basisboek bedrijfseconomie leerbk  Jasper Brik / Noordhoff / Uitgevers / Druk 1 / Boek 
   + 3-jaarslicentie online 
9789001841683  NU Financieel basisboek bedrijfseconomie werkboek   A. Messeoude / Noordhoff uitgevers / Druk 1 / Boek 
9780521189392  Grammar in use 
9780194768009   Business Results 
9789491699887  Schokland Burgerschap 
9789491699856  Schokland werkboek niveau 3-4     J. Verwijlen / Deviant uitgeverijg / Druk 2 / Boek  
9789034598394  (ECK) Rekenblokken 3 mbo studentlicentie 12 mnd.   LIMBO / Malmberg / Druk 0 / Digitaal 
9789082290608  Basisveiligheid VCA  
STC-MBO-LT-911  STC Logistiek teamleider BOL leerjaar 1    OVD-pakket 
 

 
Jaar 2 
 
ISBN of ander nr.  Omschrijving       Informatie  
9789001872342 * (ECK) NU Financieel basisboek bedrijfseconomie leerbk  Jasper Brik / Noordhoff / Uitgevers / Druk 1 / Boek 
   + 3-jaarslicentie online  
9789001841683 * NU Financieel basisboek bedrijfseconomie werkboek   A. Messeoude / Noordhoff uitgevers / Druk 1 / Boek  
9780521189392 * Grammar in use 
9780194768009 * Business Results   
STC-MBO-LT-922  STC Logistiek teamleider BOL leerjaar 2    OVD Pakket  
 
* Alleen bestellen indien niet in bezit 
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