Onderwijsbijdrage en indicatie opleidingskosten 2020-2021

Planner wegtransport - bbl
In onderstaand overzicht vind je een benadering van de kosten waarmee je rekening moet houden als je je hebt
aangemeld voor deze opleiding.
Jaar 1

Jaar 2

Wettelijk verplichte onderwijsbijdrage

€ 606,00

€ 606,00

Syllabi en readers

€ 78,65

€ 29,05

Boekenpakket

€ 135,35

€ 181,37

Persoonsgebonden materialen

€ 5,00

€ 5,00 *

Totaal

€ 825,00

€ 821,42

* Het kan zijn dat de kosten voor dit jaar lager uitvallen, omdat je sommige materialen meerdere jaren
gebruikt.
Wettelijk verplichte onderwijsbijdrage (jaar 1-2)
Ben je 18 jaar of ouder? Dan ontvang je jaarlijks van DUO een factuur voor je wettelijk verplichte
onderwijsbijdrage. Kijk voor meer informatie op www.duo.nl.
Syllabi en readers
Je krijgt hiervoor een factuur vanuit STC Group. Kijk verderop in het document voor het overzicht van je syllabi
en readers.
Boekenpakket
Het boekenpakket kun je aanschaffen bij de leverancier van je keuze, zoals bijvoorbeeld Studers. Kijk verderop
in het document voor je boekenpakket.
Persoonsgebonden materialen
In jaar 1 moet je de volgende materialen aanschaffen:
Map A4 formaat – 4 rings + tabbladen
In jaar 2 moet je de volgende materialen aanschaffen:
Map A4 formaat – 4 rings + tabbladen *
* Alleen bestellen indien niet in bezit.
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Syllabi en readers
Jaar 1
Omschrijving
BPV takenboek
Vakleer (Ritplanning nationaal,international + topografie)
Nederlands
Communiceren in vreemde talen Engels
Qompas
Jaar 2
Omschrijving
Vakleer (Ritplanning nationaal,international,ladingzekeren)
Communiceren in vreemde talen Duits.
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Boekenpakket
Jaar 1
ISBN of ander nr.
978-90-3459-838-7

Omschrijving
Rekenblokken 3 MBO studentlicentie 6 mnd.

Vakgerichte boeken
25-020-0119
25-021-0119
60-028-0320

Ondile pakket
Transportplanning
Infrastructuur
Wegvervoer Goederen deel 1

Informatie

Ondile
Ondile
Ondile

Jaar 2
ISBN of ander nr.
978-94-6326-063-3

Omschrijving
Burgerschap BBL - Sander Heebels

Vakgerichte boeken
35-056-1717
35-012-0219
35-052-1516
60-029-0118

Ondile pakket
Personeelsmanagement
Leidinggeven
Calculatie
Wegvervoer Goederen Deel 2
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Informatie

Ondile
Ondile
Ondile
Ondile

