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Indicatie onderwijsbijdrage en andere opleidingskosten ‘19-‘20 

Medewerker havenoperaties - bbl 
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  € 243,00 € 243,00 

Syllabi en readers  € 97,50 € 62,50 

Boekenpakket  € 202,45  

Keuring   

Excursies / kamp  € 20,00  

Persoonsgebonden materialen   

Totaal € 562,95 € 305.50 

 
Wettelijk verplichte onderwijsbijdrage (jaar 1-2) 
Ben je 18 jaar of ouder? Dan ontvang je jaarlijks de STC-Group 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  
• Excursieactiviteit € 20,00   - 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 
Werkboek warehouse 
Werkboek breakbulk 
Havenkennis 1 algemeen 
Havenkennis 2 documenten 
Havenkennis 3 Spoorwegenlucht 
Terminal werktuigen 
Terminal werktuigen werkboek 
Veilig werken 
Veilig werken werkboek 
Vorkheftruck 
Lading zekeren 
LOB 
BPV handboek Medewerker havenoperaties 
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 
Bulk 
Gevaarlijke stoffen 
Zware heftruck 
Terminal trekker 
Haventechniek 1 krachtenleer/motoren 
Werkboek container 
Producten en goederen 
Producten en goederen werkboek 
Keuzedelen 
BPV handboek Medewerker havenoperaties 2 
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Boekenpakket 
 
Jaar 1 
 
ISBN    Omschrijving       Informatie   
9789001878726  (ECK) NU Nederlands 2e editie 2F leerwerkboek deel A+B  Noordhoff / Noordhoff Uitgevers /  
    + online licentie 2 jr. 
9789492083173  Breakbulk       Benning K. / STC Publishing / Druk 1 
9789492083180  Warehousing       STC Publishing / Druk 1 
9789463260633  Burgerschap BBL leerwerkboek (met gratis digitaal component) Heebels, S. / Deviant / druk 1 
9781471562747  Career Paths: Logistics       Express Publishing / druk 1    
9781107480551  Essential Grammar in use      Murphy, R. / Intertaal bv / druk 4 
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