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Indicatie onderwijsbijdrage en andere opleidingskosten ‘19-‘20 

Coördinator havenlogistiek – 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 

Wettelijk verplichte 
onderwijsbijdrage  

€ 1.168,00 € 1.168,00 € 1.168,00 

Syllabi en readers  € 177,00 € 118,50 € 80,50 

Boekenpakket  € 404,15 € 61,25** € 33.30 

Keuring    

Excursies / kamp  € 185,00   

Persoonsgebonden materialen    

Totaal € 1.934,15 € 1.347,75 € 1.281,80 

*Het eerste anderhalf van de opleiding betreft een gemengde klas voor niveau 3 en 4. Daarna wordt aan de 
hand van studieresultaten bepaald op welk niveau de student verder gaat. 
 
** Let op: indien halverwege jaar 2 doorstroom naar Manager havenlogistiek plaatsvindt, kijk dan naar de 
opleidingskosten van de opleiding Manager havenlogistiek (boekenpakket, jaar 2). 
 

Wettelijk verplichte onderwijsbijdrage (jaar 1-3) 
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  
Er is geen keuring. 

Excursies, kampen en andere activiteiten  
• Introductieweek Hank - € 185,00   - 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.  
 

Persoonsgebonden materialen 
Voor deze opleiding zijn er geen persoonsgebonden materialen nodig. 
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Syllabi en readers 
 
Jaar 1 
 
Omschrijving 
Manager cargadoor uitgaand 
Manager cargadoor inkomend 
Manager documentatie cargadoor uitgaand 
Manager documentatie cargadoor inkomend 
Scheepvaart topografie 
Douane  
Internationaal bewustzijn 
Economische begrippen 
Archiveren 
Inleiding gevaarlijke stoffen 
Duits 
Qompas mbo LOB Entrycard * 
 
* indien nog niet in bezit. Wordt eenmalig aangeschaft in jaar 1 en is geldig voor de gehele duur van de opleiding. 
 
Jaar 2 
 
Omschrijving 
Douanevervoer goederencodering  
Kapiteinskamer werkbladen boek  
Case quick forwarding  
Expediteur werkboek  
Netwerken projectboek 
Netwerken werkboek 
Duits 
Lean en creatif  
Nederlands 2F 
 
 
Jaar 3 
 
Omschrijving 
Keuzedeel 
Werkboek  Sales 
Douane 
Duits 
Lean en Creatief 
VBGS 
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Boekenpakket 
 
Jaar 1 
 
ISBN    Omschrijving       Informatie  
9789001872342  (ECK) NU financieel basisboek bedrijfseconomie leerboek + online Jasper Brik / Noordhoff Uitgevers / Druk 1 
9789006814514  20/20 business english administratie niveau 3-4 werkboek B1 A. Harlings / ThiemeMeulenhoff / Druk 1 
9789006814507  20/20 business english economie niveau 3-4 handboek  R. Hempelman / ThiemeMeulenhoff / Druk 2 
9780521189064  English grammar in use book with answers    R. Murphy / Cambridge university press / Druk 4 
9789001841683  NU financieel basisboek bedrijfseconomie werkboek   A. Messeoude / Noordhoff Uitgevers / Druk 1 
9789001878726  NU Nederlands. 2F leerwerkboek Deel A+B    Noordhoff / Noordhoff Uitgevers / 2e editie 
9789492083098  Havenlogistiek; over Cargadoor en Expediteur gesproken  STC Publishing 
9783193010827  Schritte International NEU A1/1     Niebisch D. / Intertaal b.v. / Druk 1 
9789491699719  KIES 4 leerwerkboek      Deviant 
9789490998462  (ECK) KIES Online voor 48 maanden    Deviant 
9789059066182  Compact Office 2013      Mooijenkind, H., Knetsch, D. 
9789058623300  ADR(Gevaarlijke goederen ADR)     Verjo / druk 22 
 
 
Jaar 2 
 
ISBN    Omschrijving       Informatie  
9789001872274 (ECK) NU financieel basisboek bedrijfsadministratie leerboek  Doelens A & Zwaal / Noordhoff Uitgevers / Druk 1 

+ 3-jaarsonline licentie 
9789001862039  NU financieel basisboek bedrijfsadministratie werkboek  Jasper Brik / Noordhoff Uitgevers / Druk 1 
 
 
 
Jaar 3 
 
ISBN    Omschrijving       Informatie  
9789006372304  Verkoop en relatiebeheer leerwerkboek niveau 3 & 4   ThiemeMeulenhof 
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