VOLTIJD LEREN (BOL)

TREINMACHINIST
In je werk als machinist moet jij zorgen dat honderden passagiers of tonnen aan goederen veilig van A naar B worden
vervoerd. In het binnen- of buitenland; Jij bestuurt de trein! Maar voordat je wegrijdt controleer je eerst of alle systemen
veilig zijn. En zijn er storingen en onregelmatigheden? Dan weet jij wat je moet doen om passagiers, omstanders, lading en
materieel zo goed mogelijk te beschermen.

Je toekomstig beroep
Is treinmachinist worden je droom? Dan is onze opleiding
Machinist railvervoer een mooi startpunt om dit waar te maken.
Als machinist is het belangrijk dat je een goed reactievermogen
en een groot verantwoordelijkheidsgevoel hebt. Bovendien moet
je je in dit beroep goed en lang concentreren. Lukt dat? Dan is het
vak van treinmachinist op je lijf geschreven. Als machinist houd je
je met name bezig met rangeren, besturen en controleren van
spoorvoertuigen. Uiteraard ken je het spoornet, de spoorregelgeving en de veiligheidsprocedures op je duimpje.

Je opleiding en vakkenpakket
Deze brede opleiding leidt je op voor het diploma ‘Machinist volledig bevoegd’. Je leert rijden op zowel een goederentrein, als op een
trein die ingezet wordt voor reizigersvervoer, of op een werktrein
die gebruikt wordt in de spooraannemerij. Je leert alles over
spoorregelgeving, veiligheid, techniek en het informeren van reizigers. Tijdens je machinistenopleiding ga je aan de slag op onze
simulator. Aan het eind van de opleiding ben je ook in staat eenvoudige storingen aan de trein te verhelpen.

Praktische informatie
vooropleiding

Minimaal een diploma kaderberoeps
gerichte leerweg (vmbo) of een overgangsbewijs van havo / vwo 3 naar 4

niveau

Mbo niveau 3 / bol

duur

2 jaar

start

September

toelating

Na het succesvol doorlopen van de intakeprocedure kun je met je opleiding van start.
Voor een optimale start is het van belang
dat je een leerwerkplek hebt.

locatie

Deze opleiding bieden we aan binnen het
STC mbo college Logistiek & Vervoer,
Waalhaven Z.z. 16 in Rotterdam

kosten

Kijk voor een overzicht van de opleidingskosten op de specifieke opleidingspagina
www.mbo-stc.nl/opleidingen

aanmelden

Aanmelden kan op elk moment via de website www.mbo-stc.nl/aanmelden

Gecombineerde bol-bbl-opleiding

Goed om te weten

Kies je voor de gecombineerde bol-bbl opleiding, dan ga je in het
eerste jaar vijf dagen per week naar school en ga je in het tweede
jaar vier dagen per week in dienst bij NS op het traject Alphen aan
de Rijn - Gouda. Daarnaast ga je nog een dag in de week naar
school om je voor te bereiden op het eindexamen.

Een medische en psychologische keuring is vereist voordat je met
de opleiding kunt starten. Aan het eind van de opleiding moet je
ook slagen voor het landelijk VVRV-examen om je diploma te ontvangen.

Meer informatie
Heb je interesse in deze opleiding of wil je meer weten? Neem
dan contact op met mevrouw Kooijman, onderwijsmanager,
tel. 010 – 42 90 266 / M.Kooijman@stc-r.nl.
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