
De vrachtwagen-
chauffeur

De opleidingen van 
het STC mbo college: 
de weg van de 
sinaasappel

Vrachtwagenchauffeur Levi rijdt net weg van de 
supermarkt waar hij onder andere sinaasappels heeft 

afgeleverd. Van zijn collega die de planningen verzorgt 
krijgt hij te horen waar hij zijn volgende vracht 

moet afleveren.

Meer weten over het thema 
Besturen van een voertuig? Klik hier.

de binnenvaartschipper
De sinaasappels komen via een zeeschip aan in de Rotterdamse 
haven. Vaak worden producten hier verdeeld over verschillende 
Europese landen via binnenvaartschepen. Binnenvaartkapitein Bas 
krijgt de opdracht om twee containers met sinaasappels te 
vervoeren. Samen met de binnenvaartschipper en de matroos 
voert hij de opdracht uit. Zij helpen de kapitein bij onderhoud, 
aanleggen en losmaken en geven aanwijzingen tijdens het 
manoeuvreren van het schip.

Meer weten over het thema Varen? 
Klik hier.

de treinmachinist
Deniz van de fruithandel stuurt een deel van de 
sinaasappels in een container per trein naar een magazijn. 
Machinist Lotte vervoert ook containers van de 
Rotterdamse haven naar het het magazijn.

Meer weten over het thema Besturen van een voertuig? 
Klik hier.

De Logistieke 
dienstverleners
Logistiek supervisor Jonathan zorgt dat de sinaasappels 
vanuit het distributiecentrum zo snel, slim en veilig 
mogelijk in de winkels komen. Hij doet dat natuurlijk 
niet alleen. Samen met een teamleider zorgt hij dat 
de opdracht goed wordt uitgevoerd. In het 
distributiecentrum maken de logistiek medewerkers 
en de assistent logistiek de ladingen 
klaar voor de vrachtwagen.

Meer weten over het thema Logistiek, planning 
en transport? Klik hier.

De luchtvrachtspecialist
Niet alle producten of goederen gaan over het water. Als producten snel 

verspreid moeten worden over verschillende landen kan het vliegtuig 
worden ingezet. Lisa speelt als aviation operations officer een 

belangrijke rol in het proces dat vooraf gaat aan het opstijgen van 
een vliegtuig. De luchtvrachtspecialist zorgt ervoor dat alles goed 

en op tijd verloopt.

Meer weten over het thema Logistiek, planning en transport?
 Klik hier. De haven- 

coördinator
De sinaasappels worden verscheept via havens. 
Vanuit heel de wereld varen er schepen de 
Rotterdamse haven in en uit. Erwin, medewerker 
havenoperaties, zorgt ervoor dat containers
worden voorbereid voor het lossen. Een gevorderd 
medewerker havenoperaties stuurt de kraan aan en 
krijgt opdrachten van de coördinator 
havenoperaties.

Meer weten over het thema Werken in de haven? 
Klik hier.

De havenlogistiek 
medewerker
Voordat een zeeschip in de haven gelost mag worden, moet er veel 
geregeld worden. Manager havenlogistiek Abdi stuurt met zijn 
team het hele havenlogistieke proces aan. Samen met de
coördinator havenlogistiek en de medewerker havenlogistiek 
zorgen ze dat alles is geregeld voordat het Braziliaanse schip met 
de sinaasappels aankomt in de Rotterdamse haven.

Meer weten over het thema Logistiek, 
planning en transport? Klik hier.

De maritiem
officier

Het schip waar de sinaasappels mee vervoerd zijn komt uit 
de haven van Santos, Brazilië. Jayden is de eerste stuurman 

(maritiem officier) van het schip. Samen met zijn team 
zorgt hij dat alles veilig gebeurt. Thomas is de 

scheepswerktuigkundige, hij houdt de machinekamer 
draaiend zodat alle installaties aan boord werken. De loods 
wordt door een schipper machinist beperkt werkgebied met 

een loodsboot bij het schip gebracht.

Om überhaupt schepen goed te kunnen laten varen zijn er 
veel mensen nodig. Zo heb je een stuurman waterbouw, die 

met een baggerschip de wateren bevaarbaar houdt (zoals 
het uitdiepen van rivieren). De stuurman kan dat niet 

zonder de scheepswerktuigkundige waterbouwer die ervoor 
zorgt dat alle technische installaties aan boord van het 

schip goed blijven werken.

Meer weten over het thema Varen? 
Klik hier. de vissers

Op de Noordzee komt het zeeschip met de 
sinaasappelen ook Nederlandse vissersschepen 
tegen. Visserij officier Joris werkt samen met zijn 
team om de doelsoorten waarop wordt gevist aan
boord te krijgen.

Meer weten over het thema Visserij? 
Klik hier.

De scheepsbouwers
Engineer maritieme techniek Merel werkt ook voor de 
haven. In de tekenkamer van een scheepswerf maakt 
zij tekeningen van hypermoderne zeeschepen, o.a. 
voor de bagger- en offshore sector. Een medewerker 
maritieme techniek zet in de productiehal delen van 
schepen in elkaar.

Meer weten over het thema Scheepsbouw / 
maritieme techniek? Klik hier.

De procesoperator
De sinaasappels worden vervoerd in verpakkingsmateriaal. Dit wordt 
gemaakt in de procesindustrie, net als veel van wat je eet, draagt en 
dagelijks gebruikt. Procesoperator Lorenzo houdt het proces goed in 
de gaten. Als er iets mis gaat dan krijgt hij hulp van een 
onderhoudstechnicus of een allround operationeel technicus. 
De procesindustrie maakt gebruik van windenergie. Een Allround 
operationeel technicus voert alle reparaties aan de windmolens uit. 

Meer weten over het thema Innovatieve procestechniek en 
duurzame energie? Klik hier.

De buschauffeur
Nu weet je hoe je de sinaasappels in de supermarkt 
zijn gekomen! Tijd om af te rekenen. Daarna
stap jij op de bus en brengt buschauffeur James 
je veilig thuis. Kun je eindelijk je smoothie 
gaan maken!

Meer weten over het thema Besturen van 
een voertuig? Klik hier.

De transport-
medewerkers
Bij de fruitgroothandel regelt Deniz, manager transport 
en logistiek, dat al zijn klanten zo snel mogelijk hun 
sinaasappels krijgen. Samen met planner Kim zorgt hij 
ervoor dat de sinaasappels bij de fruitgroothandel worden 
opgehaald en in het distributiecentrum van de 
supermarkt terecht komen.

Meer weten over het thema Logistiek, planning 
en transport? Klik hier. 

Het STC mbo college heeft meer dan 30 mbo-opleidingen, 
die je opleiden van luchtvrachtspecialist tot 
procestechnicus, van binnenvaartschipper tot 
logistiek teamleider. Welke opleiding past bij jou?

Om het je iets makkelijker te maken kijken we naar een 
logistieke weg. Een logistieke weg waar alle opleidingen 
van het STC mbo college bij betrokken zijn. We kijken hoe 
een Braziliaanse sinaasappel in je supermarktmandje 
terecht is gekomen.

En die weg begint bij jou! Jij gaat naar de supermarkt om 
een lekkere sappige sinaasappel te kopen. Bijvoorbeeld 
voor je smoothie of gewoon uit het vuistje.

Jonathan
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