
Jaar 1 Jaar 2

* € 306,00 € 306,00

€ 8,85 € 8,85

€ 264,73 € 164,01

Excursies/ kamp ** € 25,00 € 25,00

Keuring ***     

Externe examens

€ 604,58 € 503,86

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 

Indicatie onderwijsbijdrage en andere opleidingskosten  2021-2022

* ben je jonger dan 18 jaar dan betaal je niet de verplichte o* 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 

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.  

Logistiek supervisor bbl - versneld
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Leerjaar 1
Variant (vul in: bol  bbl) bbl
Niveau (vul in 1  2  3  4) 4
Keuring van toepassing. (vul in: ja nee) nee
Boekenpakket 264,73€     

Naam ISBN verplicht aanbevolen

OVD
Logistiek proces, Goederenstroom ISBN 978-94-6376-135-2 € 67,15
Logistiek proces, Beheer ISBN 978-94-6376-136-9 € 48,45
Logistiek beleid ISBN 978-94-6376-137-6 € 41,65
Leidinggeven ISBN 978-94-6171-786-3 € 40,38
Relatiebeheer ISBN 978-946376-138-3 € 41,65
English for special purposes Logistics deel 2 ISBN 978-90-8224-941-5 € 25,46

Syllabi en readers 8,85€         

Engels Relatiebeheer € 4,80
keuzedeel € 4,05

PERSOONSGEBONDEN MATERIALEN -€           

Excursies/ kamp 25,00€       

Niet verplicht
Teamactiviteit € 25,00

Externe examens -€           



Leerjaar 2
Variant (vul in: bol  bbl) bbl
Niveau (vul in 1  2  3  4) 4
Keuring van toepassing. (vul in: ja nee) nee
Boekenpakket 164,01€         

Naam ISBN verplicht aanbevolen

OVD
Recht, overeenkomsten en consumentenrecht ISBN 978-94-6171-789-4 € 30,56
Bedrijfseconomie, Exploiteren en Beheren theorie ISBN 978-94-6171-783-2 € 27,63
Bedrijfseconomie, Exploiteren en Beheren werkboek ISBN 978-94-6171-782-5 € 18,28
Bedrijfseconomie, Financieren theorie ISBN 978-94-6171-785-6 € 27,63
Bedrijfseconomie, Financieren werkboek ISBN 978-94-6171-784-9 € 18,28
Personeelsbeleid ISBN 978-94-6171-182-6 € 41,65

Syllabi en readers 8,85€              

Keuzedeel € 4,05
Engels Relatiebeheer € 4,80

PERSOONSGEBONDEN MATERIALEN -€               

n.v.t.

Excursies/ kamp 25,00€           

Niet verplicht
teamactiviteit € 25,00

Externe examens -€               
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