
Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3

* € 608,00 € 608,00 € 608,00

€ 177,31 € 108,42 € 77,30

€ 329,62 € 159,84 € 101,49

Excursies/ kamp ** € 110,00 € 305,00 € 55,00

Keuring *** € 132,00    

Externe examens

€ 7,41

€ 1.364,34 € 1.181,26 € 841,79

Bij deze opleiding wordt het keuzedeel Droning aangeboden. De kosten voor dit keuzedeel bedraagt € 235,-. Kijk voor 
meer informatie over de kosten van dit keuzedeel bij de specificatie Syllabi en readers in leerjaar 2.

* o.b.v. Wet veiligheidsonderzoeken burgerluchtvaart, AIVD, 1997

Je krijgt hiervoor een factuur vanuit STC Group. Kijk verderop in het document voor het overzicht van je 
syllabi en readers. worden. De totaalprijs van het Syllabi en readerpakket kan, wanneer er tijdens de 
opleiding sprake is van keuzedelen, iets afwijken, Indien dit van toepassing is dan is dit terug te vinden in 
de specificatie. 															

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 DUO een factuur voor je wettelijk verplichte 
onderwijsbijdrage. Kijk voor meer informatie op www.duo.nl. 

Wettelijk verplichte onderwijsbijdrage 

Excursies/ kamp**

Keuring***

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

Screening AIVD ad € 132,00*

Keuzedeel Droning

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.  

Luchtvrachtspecialist
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Leerjaar 1
Variant (vul in: bol  bbl) bol
Niveau (vul in 1  2  3  4) 4
Keuring van toepassing. (vul in: ja nee) ja
Boekenpakket 329,62€    

Naam ISBN verplicht aanbevolen

 Schritte International Neu 1 9783193010827 24,00€    
 Meta profesional (tweetalig) tekstboek 1 9789460309441 31,30€    
Meta profesional (tweetalig) werkboek 1 9789460309458 25,40€    
Speakout itermediate students's book (geen dvd/access 
code) 9781292115955 52,32€    
 Rekenblokken 3 MBO studentlicentie 12 mnd (geen 
boek) 9789034598394 39,75€    
 (ECK) NU Nederlands (2e ed) 3F leerwerkboek deel a+b 
(+ online jaarlicentie) 9789001878665 46,95€    
 (ECK) NU Financieel basisboek bedrijfsecon leerbk + 3-
jaarslicentie online 9789001872342 44,95€    
 NU Financieel basisboek bedrijfseconomie werkboek V 9789001841683 29,95€    
 Schokland  in Studiereader - Startpakket (+12 maanden 
licentie) 9789463263139 35,00€    

Syllabi en readers 177,31€    

Reader Duits - alleen aanschaffen indien gekozen 3,36€     
Reader Spaans A1 - alleen aanschaffen indien gekozen 7,26€     
Reader topo 22,86€    
Reader Luchtvaartlogistiek 52,76€    
Reader Red Bull 5,31€     
Reader Douane 39,76€    
Reader algemene logistiek 17,50€    
Reader Informatica - Exact/word/excell/powerpoint 3,75€     
Reader Algemene wet en regelgeving 8,25€     
Reader Luchtvaart wet en regelgeving 8,25€     
Introductie Luchtvaart 8,25€     

PERSOONSGEBONDEN MATERIALEN € 7,41

 Rekenmachine Casio FX-82MS 4549526607547 € 7,41

Excursies/ kamp 110,00€    

Niet verplicht
Introductie 55,00€    
Buitencurriculum activiteiten 55,00€    

Externe examens -€          



Leerjaar 2
Variant (vul in: bol  bbl) bol
Niveau (vul in 1  2  3  4) 4
Keuring van toepassing. (vul in: ja nee) nee
Boekenpakket 159,84€          

Naam ISBN verplicht aanbevolen

 (ECK) Rekenblokken 3 MBO studentlicentie 6 mnd 9789034598387 28,25€       

 Bedrijfseconomie, exploiteren en beheren theorie 9789461717832 32,50€       
 Bedrijfseconomie, exploiteren en beheren werkboek 9789461717825 21,49€       
 Profieldeel Kerntaak 3 Commerciele activiteiten beheren 
- theorieboek 9789461716354 49,95€       
 Viastarttaal incl examencoach ne (ER), licentie voor 6 
mnd (pas activeren bij toestemming docent) 9789491699153 10,00€       

 Schritte International Neu 2 9783196010824 17,65€       

Boeken vanuit eerste jaar, alleen aanschaffen 
indien nog niet in bezit
Speakout upper-intermediate student's bk (+ 
dvd/access code) 9781292116006 52,32€    
 Meta profesional (tweetalig) tekstboek 1 9789460309441 31,30€    
 Meta profesional (tweetalig) werkboek 1 9789460309458 25,40€    
(ECK) NU Nederlands (2e editie) 3F leerwerkboeken deel      9789001878665 46,95€    

Syllabi en readers 108,42€          

Reader Engels - Kleur 12,46€       
Reader Duits - Kleur 10,36€       
Reader Spaans - Kleur 17,14€       
Reader Luchtvaart logisitiek 10,36€       
Reader Claim- en Transportrecht 25,00€       
Reader Keuzedeel 2 -  keuze uit aanbod L&V carroussel 15,00€       
Reader Douane 18,10€             

Keuzedeel Droning - compleet pakket incl. examen 
(alleen wanneer gekozen is voor het keuzedeel 
'droning') 235,00€   

PERSOONSGEBONDEN MATERIALEN -€               

Excursies/ kamp 305,00€          

Niet verplicht
Buitenland excursie 250,00€     
Buitencurriculum activiteiten 55,00€       
Externe examens -€               



Leerjaar 3
Variant (vul in: bol  bbl) bol
Niveau (vul in 1  2  3  4) 4
Keuring van toepassing. (vul in: ja nee) nee
Boekenpakket 101,49€    

Naam ISBN verplicht aanbevolen

 Bedrijfseconomie: financieren - Opdrachten 9789461717849 21,49€   
 Bedrijfseconomie: financieren - Theorie 9789461717856 32,50€   
 Leidinggeven 9789461717863 47,50€   

Boeken vanuit tweede jaar, alleen aanschaffen 
indien nog niet in bezit
 Speakout upper-intermediate student's bk (+ dvd/access    9781292116006 52,32€     
 Meta profesional (tweetalig) tekstboek 1 9789460309441 31,30€     
 Meta profesional (tweetalig) werkboek 1 9789460309458 25,40€     

Syllabi en readers 77,30€      

Reader Duits - Kleur 7,91€     
Reader Douane 15,06€        

LVL-Gateway 16,36€        

Wet- en regelgeving- incoterms 10,51€        

Reader Keuzedeel 3 - keuze uit aanbod L&V carroussel 15,00€        

Reader Engels - Kleur 12,46€        

PERSOONSGEBONDEN MATERIALEN -€          

n.v.t.

Excursies/ kamp 55,00€      

Niet verplicht
Buitencurriculum activiteiten 55,00€   

Externe examens -€          
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