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Je toekomstig beroep
Als planner ben je verantwoordelijk voor het inplannen van het 

transport. Je stelt ritten en routes samen aan de hand van 

transportopdrachten. Je houdt rekening met het soort lading, het 

tijdstip van laden en lossen en de meest optimale route. Zijn je 

chauffeurs eenmaal onderweg, dan heb je regelmatig contact met 

hen. Je bent namelijk hun eerste aanspreekpunt als er onderweg 

problemen zijn en helpt bij het oplossen daarvan. Als een trans-

portopdracht is afgerond, kijk je hoe deze verlopen is en waar het 

beter kan. Je bespreekt de verbeterpunten met de collega’s en 

chauffeurs in jouw team, zodat de volgende transportopdrachten 

nog efficiënter worden uitgevoerd. Als planner kun je werken bij 

een transportbedrijf, verhuisbedrijf, logistieke dienstverlener of 

een eigen vervoerder.

Je opleiding en vakkenpakket 
De opleiding Planner wegtransport is een veelzijdige bbl-

opleiding. Bij je werkgever leer je in de praktijk de fijne kneepjes 

van het vak. Op school leren we je alles over inhoudelijke 

vakken als Communicatie en leidinggeven, Rit- en routeplanning,  

Kostprijsberekening, Burgerschap, Vrachtbehandeling, Geldende 

wet- en regelgeving en Keuzevakken. Ook is er aandacht voor 

Nederlands, Duits en Engels. 

Je gaat een middag en avond in de week naar school. De rest van 

de week ben je aan het werk bij een erkend leerbedrijf. 

Leerbedrijf
Omdat deze opleiding een bbl-opleiding 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 Minimaal een diploma kaderberoeps-

gerichte leerweg (vmbo) of een overgangs-
bewijs van havo / vwo 3 naar 4

niveau Mbo niveau 3  / bbl 

duur 2 jaar

start September

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.mbo-stc.nl/opleidingen

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

 

Goed om te weten
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@stc-r.nl.

Kun je goed plannen en improviseren? Als planner wegtransport plan jij welke vrachtwagens er worden ingezet, welke 

chauffeurs er rijden en via welke route zij rijden. Je bent de hele dag aan het plannen en overleggen met leveranciers, 

afnemers en chauffeurs. Je moet flexibel zijn, want de omstandigheden veranderen vaak. Hebben de chauffeurs of 

opdrachtgevers een probleem? Dan ben jij degene die een oplossing zoekt. 
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