
Indicatie opleidingskosten 2022-2023 

Schipper machinist beperkt werkgebied 

(SMBW) 

Onderstaand vind u een benadering van de kosten waarmee u rekening dient te 

houden: 

➢ Opleidingskosten 

Kosten opleiding: prijs 

Schipper machinist beperkt werkgebied € 4.250,00 

 

➢ 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) 

 

➢ 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) 

 

http://www.duo.nl/
http://www.stc-knrm.nl/
https://www.ilent.nl/onderwerpen/medische-zaken-zeevaart/adressen-keuringsartsen


Verder wordt er gebruik gemaakt van onderstaande boeken/materialen. Deze dient u zelf 

te bestellen bij de vermelde uitgeverijen. 

De prijzen vermeld in deze lijsten zijn die van 2021-2022: 

 

Boeken -> te bestellen bij www.stc-publishing.nl 

 

ISBN Titel Auteur 
studentprijs ex 
BTW 

978-94-92083-
29-6 Marcom-B Basis 

Docenten STC-
Group € 17,94 

978-94-92083-
04-3 Marcom-B GMDSS 

Docenten STC-
Group € 27,29 

978-94-92083-
19-7 

Exact op zee, wis- en natuurkunde in de 
maritieme praktijk 

Volkers, 
Annemarie € 23,39 

978-94-92083-
27-2 Radar Basics 

Wüster, Marcus 
e.a € 34,31 

978-94-92083-
16-6 Stabiliteit van schepen Metzlar, Kees € 33,94 

 

Boeken -> te bestellen bij www.studers.nl 

 

Wanneer u zich aanmeld voor de opleiding, ontvangt u een directe link naar de 

bestelpagina van Studers. 

 

ISBN Titel Auteur 
studentprijs ex 
BTW 

9789059610842 Lexicon scheepvaart & transport eng-ned-
ned-eng 

Kluijven, Peter van € 40,00 

9990085611448 Kaartpasser 6" (15 cm) Datema € 14,06 

9990085611363 Parallellineaal 38 cm Datema € 17,76 

9789059610088 
Imo standard marine communication 
phrases 

Kluijven, Peter van € 14,90 

 

 

http://www.stc-publishing.nl/
http://www.studers.nl/

