
Jaar 1 Jaar 2

* € 608,00 € 608,00

€ 301,67 € 157,31

€ 198,10 € 28,25

Excursies/ kamp ** € 84,00 € 50,00

Keuring ***    

Externe examens

€ 1.191,77 € 843,56

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. De totaalprijs 
van het boekenpakket kan, wanneer er tijdens de opleiding sprake is van keuzedelen, iets afwijken, Indien 
van toepassing, dan is dit terug te vinden in de specificatie. 							

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 (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.  

Medewerker havenlogistiek bol
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Leerjaar 1
Variant (vul in: bol  bbl) bol
Niveau (vul in 1  2  3  4) 2
Keuring van toepassing. (vul in: ja nee) nee
Boekenpakket 198,10€     

Naam ISBN verplicht aanbevolen

Career Paths: Logistics 9781471562747 € 25,15
Essential Grammar in Use 5th edition 9781107480551 € 39,40
Nu Nederlands (2e ed.) 2F leerwerkboek deel A + B 9789001878580 € 35,95
Schritte International Neu A1/1 9783193010827 € 24,00
KIES 2 Leerwerkboek  (met gratis digitaal component) 9789463260497 € 22,60
KIES Online (ER) licentie voor 12 maanden 9789463263412 € 7,00
Havenlogistiek; over Cargadoor en Expediteur gesproken  9789492083913 € 44,00

* Het pakket voor het crebo Logistiek Medewerker 
bestaat uit theorieboeken, school- en 
praktijkopdrachten, proef-examens en keuze uit vele 
extra’s.

Syllabi en readers 301,67€     

Qompas *  €   27,00 
Anewspring  €     8,00 
Cargadoor uitgaand  €   13,76 
Cargadoor inkomend  €   22,34 
Documenten boekje cargadoor uitgaand  €     9,47 
Documentatie cargadoor uitgaand  €   12,72 
Documentatie cargadoor inkomend  €   13,50 
Softpak uitgaand handleiding 9,24€      
Softpak uitgaand opdrachtenboek 4,04€      
Softpak inkomend opdrachtenboek 2,61€      
Scheepvaart Topografie 12,20€    
Inleiding douane 2020-2021 37,00€    
Handleiding  Ketensimulator distributie in 1,85€      
Handleiding  Ketensimulator distributie out 1,88€      
Duits voor Havenlogistiek deel 1 lezen en luisteren 25,46€    
Introductie gevaarlijke stoffen 6,45€      
Interculturele diversiteit (nieuwe versie) 12,30€    
Haveneconomie- onderdeel Economische Begrippen N2 5,96€      
Internationaal Ondernemen 11,16€    
Economie: Plaza Challenge 15,73€    
NU financieel basisboek bedrijfseconomie leerboek + 
werkboek 3-jaars online licentie 49,00€    

* In eerste jaar gebruik licentie betaald voor de rest van 
de schoolloopbaan bij de betreffende opleiding.

PERSOONSGEBONDEN MATERIALEN -€           

Excursies/ kamp 84,00€       

Introductieweek en excursie Hank 84,00€    

Externe examens -€           



Leerjaar 2
Variant (vul in: bol  bbl) bol
Niveau (vul in 1  2  3  4) 2
Keuring van toepassing. (vul in: ja nee) nee
Boekenpakket 28,25€            

Naam ISBN verplicht aanbevolen

Pilotage (loodswezen) tarief boekje via school/kosteloos € 0,00
Algemene voorwaarden incl. havenarieven via school/kosteloos € 0,00
Rekenblokken 6 mnd licentie 978-903-459-8387 28,25

Syllabi en readers 157,31€          

Medewerker Kapiteinskamer Niveau 2 werkbladen boek € 15,55
Medewerker Kapiteinskamer Niveau 2 project boek € 15,55
Portbase kapiteinskamer 15,55€       
Expediteur case Smart logistics 9,44€         
Duits voor Havenlogistiek deel 2 schrijven spreken en gesprekken voeren a2 11,16€       
Praktisch douane 21,40€       

Softpak douane handboek
wordt digitaal aangeboden 
via teams -€           

Softpak douane opdrachtenboek
wordt digitaal aangeboden 
via teams -€           

Keuzedeel Innovatie / Ondernemend gedrag 10,09€       
NU Financieel Basisboek Bedrijfsadministratie 49,00€       
BPV Handboek & Opdrachtenboek Medewerker havenlogistiek 9,57€         

PERSOONSGEBONDEN MATERIALEN -€                

n.v.t.

Excursies/ kamp 50,00€            

Excursie/gastlessen kapiteinskamer 50,00€       

Externe examens -€                
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