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Je toekomstig beroep
Als vrachtwagenchauffeur zorg je ervoor dat jouw lading veilig en 

op tijd op de plaats van bestemming komt. Uiteraard is de lading 

compleet en heel als je aankomt bij de ontvanger. Het betekent 

dat je niet alleen een vrachtwagen goed kunt besturen, maar ook 

het (Europese) wegennet goed kent. Je moet immers de snelste 

(en veiligste) weg van A naar B weten te vinden. Je bent boven

dien het visitekaartje van het bedrijf. Sommige chauffeurs rijden 

alleen in Nederland, andere chauffeurs hebben heel Europa als 

hun werkgebied. Je hebt contact met je werkgever, de planner en 

in een aantal gevallen met de ontvanger. Soms sta je met pech 

langs de weg. Een beetje kennis van autotechniek en technische 

installaties is dan best handig.

Je opleiding en vakkenpakket
Tijdens je opleiding leer je alles over verkeersregels, voertuig

kunde, routeplanning, laden en lossen. Bij een leerbedrijf of stage

bedrijf ga je aan de slag met de praktijk. Tijdens je opleiding krijg 

je vakken als Nederlands, Engels, Duits, Rekenen, Loopbaan en  

burgerschap, Theorie rijbewijs B, C en CE met code 95, Voertuig

techniek, Vervoerskennis, Administratie CCV, Wegennet en 

Trucking the future. 

Tijdens je opleiding ga je een dag in de week naar school. De rest 

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

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 Minimaal een diploma basisberoeps gerichte 

leerweg (vmbo) of een overgangsbewijs van 
havo / vwo 3 naar 4

niveau Mbo niveau 2 / 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.mbostc.nl/opleidingen

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

Goed om te weten
Voor het behalen van je vrachtwagenrijbewijs moet je medisch 

gekeurd worden. Als je je aanmeldt voor deze opleiding, moet je 

rekening houden met diverse schoolkosten. Meer informatie 

hierover vind je op de opleidingspagina. 

 

Deze bblopleiding wordt ook aangeboden op de locatie ABC 

Westland, in Poeldijk.

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.

Zonder transport staat alles stil. Bijna alles wat je eet, draagt of gebruikt is via een vrachtwagen aangevoerd. De sector 

wegtransport (ook wel beroepsgoederenvervoer genoemd) is een belangrijke sector in Nederland. Zo’n 11.000 bedrijven 

brengen producten over de weg van A naar B. Ongeveer 144.000 mensen verdienen hun boterham hiermee. Dat zijn  

vrachtwagenchauffeurs én de mensen op kantoor die zorgen voor bijvoorbeeld de planning of de administratie. Samen 

zorgen zij ervoor dat alles, op tijd en veilig, op de plaats van bestemming komt.
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