
Jaar 1 Jaar 2

* € 608,00 € 608,00

€ 154,76 € 82,32

€ 161,45 € 68,00

Additionele trainingen / examens € 129,95

Excursies € 380,00

Keuring *** € 450,00    

Externe examens € 726,00 € 726,00

€ 50,00

€ 2.280,16 € 1.864,32

** o.b.v.  Regeling aanvullende eisen toelating middelbaar beroepsonderwijs, artikel 2.a en bijbehorende bijlage.



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

* Een medische en psychologische keuring voor de functie treinmachinist is verplicht voordat je start met de opleiding. De student 
dient zelf zorg te dragen voor deze keuringen.

Je krijgt hiervoor een factuur vanuit STC Group. Kijk verderop in het document voor het overzicht van je 
syllabi en readers. De kosten van de syllabi en readers kunnen vanwege keuzepakketten iets afwijken. Kijk 
voor meer informatie in de specificatie verderop in het document.

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. De kosten van het 
boekenpakket kunnen vanwege keuzepakketten iets afwijken. Voor meer informatie zie de specificatie 
verderop in het document.








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 

De kosten van de keuringen bedragen gezamenlijk ca. €450. De kosten zijn afhankelijk van de geselecteerde keuringsarts. Een lijst 
met erkende keuringsinstanties is te vinden via www.ilent.nl

Verplichte psychologische keuring */** ca € 150,-
Verplichte medische keuring */** ca € 300,-

Excursies/ kamp**

Keuring***

Indicatie onderwijsbijdrage en andere opleidingskosten  2021-2022

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

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.  

Machinist Railvervoer - bol
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Leerjaar 1
Variant (vul in: bol  bbl) bol
Niveau (vul in 1  2  3  4) 3
Keuring van toepassing. (vul in: ja nee) ja
Boekenpakket 161,45€         

Naam ISBN verplicht aanbevolen

(ECK) NU Nederlands (2e ed) 3F leerwerkboek deel a+b 978-90-0187-866-5 46,95€       
(ECK) Rekenblokken 3 MBO studentlicentie 12 mnd 978-90-3459-839-4 39,75€       
Taalblokken 3 studentlicentie Duits 12 mnd 978-90-345-9803-5 39,75€       
Schokland in Studiereader – Startpakket (+12 maanden lice  978-94-6326-3139 35,00€       

Syllabi en readers 154,76€         

BPV-boek 9,51€                
OBV-logistiek Handboek Vervoersproces - digitaal (+24maanden 
licentie) 118,25€            
Qompas mbo LOB Entrycard (licentie digitale portfolio)* 27,00€              

* geldt voor de gehele looptijd van de studie.

PERSOONSGEBONDEN MATERIALEN 50,00€           
veiligheidsschoenen - Normering EN 345 Classificatie S3 - 
halfhoog model- kleur zwart* 50,00€       

* Veiligheidsschoenen zijn verplicht. De student dient zelf 
zorg te dragen voor veiligheidsschoenen. De kosten zijn 
indicatief

Additionele trainingen / examens 129,95€         

Trainingen kleine blusmiddelen 114,95€      
Bevoegd Spoorbetreder 15,00€       

Externe examens 726,00€         

VVRV (deel 1/2)*/** 726,00€      

* Staat in de spoorwegwet / besluit spoorwegpersoneel:
http://wetten.overheid.nl/BWBR0031778/2018-04-12
** Betreft de kosten voor het initiele examen. 
Herkansingen niet inbegrepen.

http://wetten.overheid.nl/BWBR0031778/2018-04-12


Leerjaar 2
Variant (vul in: bol  bbl) bol
Niveau (vul in 1  2  3  4) 3
Keuring van toepassing. (vul in: ja nee) nee
Boekenpakket 68,00€            

Naam ISBN verplicht aanbevolen
(ECK) Rekenblokken 3 MBO stedentlicentie 6 mnd - 
digitaal 978-90-345-9838-7 28,25€       
Taalblokken 3 studentlicentie Duits 12 mnd* 978-90-345-9803-5 39,75€       

* Is alleen van toepassing indien wordt gekozen voor 
keuzepakket 'Goederen'

Syllabi en readers 82,32€            

Reader ‘Deutsch für den Bahngüterverkehr A2/B1‘  * 19,15€       
Reader 'Engels voor Machinisten'** 19,15€       
BPV-boeken 19,02€       
Zakboekje Wagencontroleur & RID/VSG * 25,00€       

* Is alleen van toepassing indien wordt gekozen voor 
keuzepakket 'Goederen'
** Is alleen van toepassing indien wordt gekozen voor 
keuzepakket 'Reizigers'

PERSOONSGEBONDEN MATERIALEN -€                

n.v.t.

Excursies/ kamp 385,00€          

Niet verplicht
Barcelonareis (alleen voor deelnemers) € 385,00

Externe examens 726,00€          

VVRV (deel 2/2)*/** 726,00€      

* Staat in de spoorwegwet / besluit spoorwegpersoneel:
http://wetten.overheid.nl/BWBR0031778/2018-04-12
** Betreft de kosten voor het initiele examen. 
Herkansingen zijn voor rekening van de student

http://wetten.overheid.nl/BWBR0031778/2018-04-12
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