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Indicatie onderwijsbijdrage en andere opleidingskosten ‘19-‘20 

Machinist Railvervoer - 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 € 172,06 € 132,55 

Boekenpakket € 85,55 € 43,61  

Medische en psychologische keuring € 450,00    

Excursies / kamp  € 65,00 € 160,00 

Persoonsgebonden materialen € 54,95  

Extern afgenomen verplichte examens € 726,00 € 726,00 

Totaal € 2.721,56  € 2.230,16 

 
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 en psychologische keuring is verplicht voordat je start met deze opleiding. De student dient zelf 
zorg te dragen voor deze keuringen. De kosten van de keuringen bedragen gezamenlijk circa € 450,00 en zijn 
afhankelijk van de geselecteerde keuringsarts. Een lijst met erkende keuringsinstanties is te vinden via 
www.ilent.nl. 
 
Excursies, kampen en andere activiteiten 
Introductieweek: € 65,00   - 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. 
  
Buitenlandexcursie: € 160,00  - 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.  
 
Persoonsgebonden materialen 
In jaar 1 moet je de volgende materialen aanschaffen: 

- Veiligheidsschoen Giasco hoog S3 * 
- Pasje toegang tot het spoor 
- Panorama ringband A4 (2 stuks) 

 

http://www.mbo-stc.nl/
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* De persoonsgebonden materialen kun je aanschaffen bij een leverancier naar keuze. STC Group biedt een 
aanschafservice aan het begin van het schooljaar voor het aanmeten en aanschaffen van de veiligheidsschoenen.  
 
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 1 heb je de volgende examens: 

- VVRV (deel 1/2) 

In jaar 2 heb je de volgende examens: 
- VVRV (deel 2/2) 

http://www.mbo-stc.nl/
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Syllabi en readers 
 
Jaar 1 
 
Omschrijving       
Duits  
BPV-boek 
Leerstofboek Machinist Railvervoer 
Vervoersproces STC 
Seinenboek STC 
Elextra & Pneumatiek voor de machinist 
De dieselmotor 
Automatische treinbeïnvloeding 
Qompas mbo LOB Entrycard * 
 
* Licentie aan het begin van de schoolloopbaan aangeschaft voor de duur van de gehele opleiding. 

 
 

Jaar 2 
 
Omschrijving       
ERTMS/ECTS boek 
TBS dagpublicaties 
Duits voor Machinisten 
Engels voor Machinisten 
BPV-boeken 
Leerstofboek Railvoertuigtechniek 
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Boekenpakket 
 
Jaar 1 
 
ISBN    Omschrijving       Informatie   
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.   LIMBO / Malmberg / Druk 0 / Digitaal 

 
 

Jaar 2 
 
ISBN    Omschrijving       Informatie 
9789034598387  (ECK) Rekenblokken 3 mbo studentlicentie 6 mnd.   LIMBO / Malmberg / Druk 0 / Digitaal 
9789491699153  Via Starttaal incl. examencoach ned (ER), licentie voor 6 mnd. Deviant / Deviant uitgeverij / Druk 0 / Digitaal 
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