


BESTUREN VAN EEN 
VOERTUIG
• Houd jij van landschappen die voorbij razen?

• Ben jij een baas in je cabine?

• Ben jij graag onderweg?

• Zorg jij voor de veiligheid van je passagiers?

• Houd je van flexibele werktijden?

• Ken jij het verschil tussen de hondenkop en de 
buffel?

• Houd je ervan om op verschillende plekken te 
komen?

• Zorg jij dat de supermarkt op tijd zijn producten 
ontvangt?

• Vind jij het geen probleem om op sommige 
feestdagen te werken?

• Wil jij de Nederlandse snelwegen verkennen of nog 
verder vlammen?

Dan is Besturen van een voertuig iets voor jou!



BESTUREN VAN 
EEN VOERTUIG
Je kunt kiezen uit drie opleidingen:

• Buschauffeur (niveau 2, bbl)
• Vrachtwagenchauffeur (niveau 2, bbl)
• Treinmachinist (niveau 3, bol + bol/bbl)



BUSCHAUFFEUR
Je leert:

• Reizigers veilig en op tijd naar hun plaats van bestemming te 
brengen.

• Je verkoopt kaartjes aan de reizigers en controleert hun 
vervoersbewijzen.

• Je houd de bus netjes en rijklaar.

De belangrijkste vakken zijn:

• Nederlands, Engels
• Voertuigtechniek, Vervoerskennis, Administratie, Communicatie
• Omgaan met ongewenst gedrag, Rekenen

• Rijbewijs D met code 95



LOUIS, STUDENT 
BUSCHAUFFEUR
“De docenten stimuleren ons echt 
om onze ambities en doelen waar 
te maken. Zelf initiatief tonen is 
echt belangrijk en wordt ook 
gewaardeerd”.



VRACHTWAGEN-
CHAUFFEUR
Je leert:

• Jouw lading veilig en op tijd op de plaats van bestemming komt.
• De lading compleet en heel aankomt bij de ontvanger.
• Je leert het Europese wegennet kennen.

De belangrijkste vakken zijn:

• Nederlands, Engels
• Voertuigtechniek, Vervoerskennis, Administratie CCV
• Wegennet en Trucking the future

• Rijbewijs B, C en CE met code 95



TREINMACHINIST
Je leert:

• Rangeren, besturen en controleren van spoorvoertuigen.
• Je leert het spoornet, de spoorregelgeving en de 

veiligheidsprocedures kennen.

De belangrijkste vakken zijn:

• Spoorregelgeving, veiligheid, techniek en het informeren van 
reizigers.

• Tijdens je machinistenopleiding ga je aan de slag op onze 
unieke ERTMA-simulator.



VAN SPOOR TOT STATION

“Terwijl je lekker onderweg 
bent, razen de mooiste 
landschappen aan je voorbij”.



LOCATIE 
WAALHAVEN
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