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Je toekomstig beroep
De aviation operations officer speelt een belangrijke rol in het 

proces voorafgaand aan het opstijgen én landen  van een vlieg-

tuig. Je bent verantwoordelijk voor het vlieg- en beladingsplan, je 

zorgt voor de afhandeling van goederen en passagiers die uit het 

vliegtuig komen na de landing en je onderhoudt het contact met 

verschillende partijen en volgt de regels die gelden voor het 

vervoer van passagiers en goederen. Tegelijkertijd heb je oog voor 

de strenge veiligheids- en milieueisen en economische belangen. 

Daarnaast kun je goed plannen en ben je communicatief sterk. Je 

verzorgt de briefing aan de cockpitbemanning door hen te 

informeren over de actuele weersomstandigheden en andere 

situaties die van invloed kunnen zijn op de vlucht. Als aviation 

operations officer werk je bijvoorbeeld bij een luchtvaartmaat-

schappij, bij een afhandelaar of bij een ondersteunende afdeling 

voor de luchtverkeersleiding. Je gaat aan de slag als: load planner, 

dispatcher, medewerker op het platform, netwerk controller of 

crew controller. 

Je opleiding en vakkenpakket 
Tijdens deze opleiding leer je onder meer beladingsschema’s op te 

stellen. Omdat daar veel rekenwerk bij komt kijken, is het een 

voordeel je tijdens je vooropleiding wis- en natuurkunde in je 

pakket hebt gehad. Engels is de voertaal in de luchtvaart, maar er 

is ook aandacht voor moderne talen als Duits en/of Spaans. 

Verder krijg je les in Flight operations, Ground operations, 

Meteorologie, Operations Management en Gevaarlijke Stoffen 

met daarin de mogelijkheid het IATA Dangerous Goods certificaat 

te behalen. Tijdens je opleiding loop je twee keer twintig weken 

stage, dit doe je in het tweede en derde leerjaar van de opleiding. 

Deze opleiding is breed en afwisselend, waardoor je een goede 

basis legt voor jouw toekomstige werk of vervolgstudie.

Na je opleiding en met enige werkervaring kun je als aviation 

operations officer doorgroeien naar een leidinggevende functie in 

de luchtvaartlogistiek.

Praktische informatie
vooropleiding Minimaal een diploma kaderberoeps-

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

niveau Mbo niveau 4 / bol

duur 3 jaar

start September

toelating Na het succesvol doorlopen van de intake-
procedure kun je met je opleiding van start. 
Na inschrijving moet een Verklaring van 
Geen Bezwaar aangevraagd worden.

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 wilt werken in de luchtvaart moet een verklaring van geen 

bezwaar aangevraagd worden. Omdat je tijdens je opleiding al 

stage gaat lopen, vragen we je deze verklaring vooraf aan te 

vragen. Het volgen van een opleiding brengt diverse schoolkosten 

met zich mee. Meer informatie is te vinden op de opleidings-

pagina. 

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 / 

mboluchtvaart@stc-r.nl.

Op een vliegveld is het een komen en gaan van passagiers en goederen. Zorg jij ervoor dat deze vliegtuigen veilig kunnen 

opstijgen? En dat alle passagiers en goederen weer goed op weg kunnen naar hun eindbestemming? In de dynamische en 

internationale luchtvaartbranche ben je als aviation operations officer verantwoordelijk voor het proces voorafgaand aan 

het opstijgen en landen van vliegtuigen, maar ook tijdens de vlucht als dispatcher. Je bent zowel op kantoor als op het 

platform aan het werk. Je houdt de bemanning op de hoogte van de actuele weersomstandigheden en alle andere situaties 

die de vlucht kunnen verstoren. 
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