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Indicatie onderwijsbijdrage en andere opleidingskosten ‘19-‘20 

Planner wegtransport - 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  € 588,00 € 588,00 

Syllabi en readers € 69,60 € 52,00 

Boekenpakket € 162,26 € 148,77 

Persoonsgebonden materialen € 5,00 € 5,00 * 

Totaal € 824,86 € 793,77 

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

http://www.mbo-stc.nl/
http://www.duo.nl/
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Syllabi en readers 
 
Jaar 1 
 
Omschrijving       
BPV handboek 
Vakleer (Ritplanning nationaal, internationaal + topografie) 
Nederlands 
Communiceren in vreemde talen Engels 
Qompas mbo LOB Entrycard * 
 
* Licentie aan het begin van de schoolloopbaan aangeschaft voor de duur van de gehele opleiding. 
 
 
Jaar 2 
 
Omschrijving       
Vakleer (Lading zekeren, keuzedelen) 
Communiceren in vreemde talen Duits 
Qompas mbo LOB Entrycard * 
 
* Licentie aan het begin van de schoolloopbaan aangeschaft voor de duur van de gehele opleiding. Voor 
studenten die in leerjaar 2 zitten gedurende het schooljaar 2019-2020 wordt de methode voor het eerst in 
gebruik genomen. 
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Boekenpakket 
 
Jaar 1 
 
ISBN of ander nr.  Omschrijving       Informatie   
9789034598387  Rekenblokken 3 MBO studentlicentie 6 mnd 
9789400224780  Engels A-2 Niveau 
 
Vakgerichte boeken Ondile pakket. Zie onderstaande specificatie: 
250200119  Transportplanning      Ondile 
250320216  Infrastructuur Europa      Ondile 
600280118  Wegvervoer Goederen deel 1     Ondile 
 
 
 
Jaar 2 
 
ISBN of ander nr.  Omschrijving       Informatie   
Vakgerichte boeken Ondile pakket. Zie onderstaande specificatie: 
350561717  Personeel en organisatie      Ondile 
350120219  Leidinggeven       Ondile 
350521516  Logistiek rekenen      Ondile 
600290118  Wegvervoer Goederen Deel 2     Ondile 
250120216  Analyse van het transport      Ondile 
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