Indicatie opleidingskosten 2022-2023

Maritiem officier alle schepen nautisch, koopvaardij (MOASN)
Onderstaand vind u een benadering van de kosten waarmee u rekening dient te houden:
➢

Opleidingskosten

Kosten per module
Module 1: Maritiem officier
Module 2: Maritiem officier
Module 4: Maritiem officier
Module 5: Maritiem officier
➢

basisdeel
basisdeel – aanvullend nautisch en technisch
basisdeel – aanvullend technisch
alle schepen nautisch, koopvaardij

prijs
€ 7.500,00
€ 3.500,00
€ 2.500,00
€ 2.500,00

Wettelijk verplicht onderwijsbijdrage

Via ons leerlingenadministratiesysteem wordt u automatisch aangemeld bij Dienst
Uitvoering Onderwijs (DUO).
DUO brengt ieder schooljaar wettelijk lesgeld in rekening. Zolang u staat ingeschreven
voor de opleiding ontvangt u jaarlijks een factuur. Indien diploma behaald, kunt u
mogelijk een gedeelte van het lesgeld terugkrijgen.
Voor schooljaar 2021-2022 was het bedrag: € 1.216,00
Voor meer informatie zie website DUO www.duo.nl

➢

Certificaatkosten

Onderstaande certificaten zijn niet bij de opleidingskosten inbegrepen. Na inschrijving
voor één van de modules ontvangt u een voucher voor 20% korting bij STC-KNRM voor
het volgen van de genoemde STCW trainingen. Voor informatie en startdata voor deze
trainingen kunt u kijken op de website van www.stc-knrm.nl
➢
➢
➢
➢

Basic training (STCW)
Medical first aid (STCW)
Proficiency in survival craft and rescue boats other than fast rescue boats (STCW)
Advanced fire fighting (STCW)

➢

Medische zeevaartkeuring

Voor deelname aan de opleiding is een medische zeevaartkeuring verplicht. Het is van
belang vóór aanvang van de opleiding een afspraak te maken bij een keuringsarts
zeevaart.
Op de website van Ilent vindt u de lijst met erkende keuringsartsen.
https://www.ilent.nl/onderwerpen/medische-zaken-zeevaart/adressen-keuringsartsen

➢

Kosten lesmateriaal

Voor de diverse modules wordt er gebruikt gemaakt van:
Readers -> geleverd door STC (ingebrepen bij de opleidingskosten)
Boeken -> te bestellen bij www.stc-publishing.nl
Boeken -> te bestellen bij www.studers.nl
De boekenlijsten zijn op dit moment nog in ontwikkeling. Zodra deze bekend zijn, worden
deze vermeld op dit kostenoverzicht.

