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In Nederland brengen dagelijks ruim 6.000 bussen voor het openbaar vervoer reizigers over de weg van A naar B. Alleen al 

in en om de grote steden gaat het om zo’n 50.000 passagiers per dag. Zonder buschauffeurs komen deze reizigers niet of 

niet op tijd op school, het werk of een ziekenhuisafspraak. Omdat de komende jaren veel chauffeurs met pensioen gaan, 

zoeken de openbaar vervoersbedrijven nieuwe chauffeurs met passie voor service en veiligheid. 

Je toekomstig beroep
Als buschauffeur (of chauffeur openbaar vervoer) breng je reizi

gers veilig en op tijd naar hun plaats van bestemming. Je verkoopt 

kaartjes aan de reizigers en controleert hun vervoersbewijzen. 

Daarnaast houd je de bus netjes en rijklaar. Uiteraard beschik je 

over uitstekende rijvaardigheden. Als visitekaartje van het bus

bedrijf ben je in staat om je reizigers vriendelijk en servicegericht 

te woord te staan.

Je opleiding en vakkenpakket
Tijdens de opleiding leer je alles over veilig en correct rijden met 

de bus. Daarnaast leer je hoe je je servicegericht moet opstellen 

naar de reizigers die je vervoert. In de eerste maanden van je op

leiding haal je je rijbewijs D met code 95. Daarnaast krijg je lessen 

in Nederlands, Engels, Voertuigtechniek, Loopbaan en burger

schap, Vervoerskennis, Administratie, Communicatie, Omgaan 

met ongewenst gedrag, Rekenen, Lifestyle en Interculturele di

versiteit. 

Je start met twee tot drie dagen school per week en na het beha

len van je rijbewijs D ga je een dag in de week naar school. De rest 

van de week ben je aan het werk bij een erkend leerbedrijf waar je 

de fijne kneepjes van het vak in de praktijk leert. 

Leerbedrijf
Omdat deze opleiding een bblopleiding is, heb je een erkend  

leerbedrijf nodig waar je aan de slag kunt. Heb je nog geen erkend 

leerbedrijf gevonden, dan kun je kijken op www.stagemarkt.nl. 

Praktische informatie
vooropleiding Vmbo en in bezit van rijbewijs B. 

Minimumleeftijd: 18 jaar.

niveau Mbo niveau 2 / bbl

duur 1 jaar

start In overleg, meerdere momenten per jaar

toelating Na het succesvol doorlopen van de intake
procedure 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 opleidings
kosten op de specifieke opleidingspagina 
www.mbostc.nl/opleidingen

aanmelden Aanmelden kan op elk moment via de web
site www.mbostc.nl/aanmelden

Goed om te weten 
Een medische keuring is onderdeel van het inschrijfproces. Als je 

je aanmeldt voor deze opleiding, moet je rekening houden met 

diverse schoolkosten. Meer informatie hierover vind je op de 

opleidingspagina. 

Meer informatie
Heb je interesse in deze opleiding of wil je meer weten? Neem 

dan contact op met het servicecentrum, tel. 010 – 42 90 266 / 

mbowegtransport@stcr.nl.
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