
Jaar 1

* € 126,50

€ 156,60

€ 110,35

Excursies/ kamp **

Keuring ***     

Externe examens € 125,00

€ 5,00

€ 523,45

Excursies/ kamp**

Specificatie schoolkosten

De activiteiten zijn geen verplicht onderdeel van de opleiding, maar het STC vindt het wel belangrijk dat studenten 
deelnemen aan deze activiteit(en). 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.

Boekenpakket

Je krijgt hiervoor een factuur vanuit STC Group. Kijk verderop in het document voor het overzicht van je 
syllabi en readers.  

Het boekenpakket kun je aanschaffen bij een leverancier van je keuze, zoals bijvoorbeeld Studers. Kijk 
verderop in het document voor een specificatie van het boekenpakket. In de specificatie staat eventueel 
aangegeven welke leverancier wordt aanbevolen, hier mag echter van afgeweken worden. 

Syllabi en readers

Boekenpakket

Totaal

Persoonsgebonden materialen

Ben je 18 jaar of ouder? Dan ontvang je jaarlijks via STC Group een factuur voor je wettelijk verplichte 
onderwijsbijdrage. Kijk voor meer informatie op www.duo.nl. 

Wettelijk verplichte onderwijsbijdrage (jaar 1-2)

Indicatie onderwijsbijdrage en andere opleidingskosten  2021-2022

* ben je jonger dan 18 jaar dan betaal je niet de verplichte onderwijsbijdrage. I.v.m. corornamaatregelen geldt voor schooljaar 2021-
2022 een eenmalige korting op het wettelijk lesgeld van 50%. Deze korting is al verwerkt in de tabel hierboven.

Wettelijk verplichte onderwijsbijdrage

Syllabi en readers

In onderstaand overzicht vind je een benadering van de kosten waarmee je rekening moet houden als je je 
hebt aangemeld voor deze opleiding.  

Chauffeur wegvervoer - versneld
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Variant (vul in: bol  bbl) bbl
Niveau (vul in 1  2  3  4) 2
Keuring van toepassing. (vul in: ja nee) nee
Boekenpakket 110,35€    

Naam ISBN verplicht aanbevolen

Rekenblokken 3 MBO studentlicentie 6 mnd 978-90-3459-838-7 € 29,75
NU Nederlands 2e ed 2F leerwerkboek (deel A en B) 9789001878580 € 35,95
Burgerschap BBL - Sander Heebels 978-94-6326-063-3 € 19,65
Beroepsgericht Engels voor de Opleidingen in het Wegver 978-90-5431-044-0 € 25,00

Syllabi en readers 156,60€    

Keuzedeel 0344 € 2,65
BPV takenboek € 1,79
Duits € 1,92
Qompas € 27,00
Vakgerichte boeken Verjo totaal pakket  - zie onderstaande specificatie: € 123,24

Wegwijzer verkeer grote voertuigen C(1)D(1) code 95 978-90-5862-411-6

Examentraining verkeer grote voertuigen 500 vragen 978-90-5862-349-2
Techniek moderne bedrijfswagens incl. remschema 978-90-5862-347-8
Examentraining techniek & controle 500 vragen 978-90-5862-341-6
Goederen vervoer over de weg 978-90-5862-319-5
Examentraining goederenvervoer 645 vragen 978-90-5862-344-7
V3-C de cases
Falk Nederland classic 978-90-5862-350-8

PERSOONSGEBONDEN MATERIALEN € 5,00

Map A4-formaat + tabbladen € 5,00

Voor het volgen van deze opleiding heb je een laptop 
nodig. Deze laptop moet voorzien zijn van onderstaande 
specificaties en heeft, indien deze moet worden 
aangeschaft, een kostprijs van ca. € 450,00:
* webcam
* Processor: minimaal een Intel core i3 of hoger of een 
AMD Ryzen 3 of hoger
* Werkgeheugen minimaal 4GB, maar 8 GB werkt 
soepeler en prettiger
* Opslag SSD met minimaal 250 GB opslagcapacitiet

Excursies/ kamp -€          

Externe examens 125,00€    

Theorie Administratie V2C € 40,00
Theorie RV1 Verkeer en Techniek € 40,00
Theorie Administratie module V3C € 45,00
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	jaar 1

