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Je toekomstig beroep
Is treinmachinist worden je droom? Dan is onze opleiding 

Machinist railvervoer een mooi startpunt om dit waar te maken. 

Als machinist is het belangrijk dat je een goed reactievermogen 

en een groot verantwoordelijkheidsgevoel hebt. Bovendien moet 

je je in dit beroep goed en lang concentreren. Lukt dat? Dan is het 

vak van treinmachinist op je lijf geschreven. Als machinist houd je 

je met name bezig met rangeren, besturen en controleren van 

spoorvoertuigen. Uiteraard ken je het spoornet, de  spoorregelge-

ving en de veiligheidsprocedures op je duimpje.

Je opleiding en vakkenpakket 
Deze brede opleiding leidt je op voor het diploma ‘Machinist volle-

dig bevoegd’. Je leert rijden op zowel een goederentrein, als op een 

trein die ingezet wordt voor reizigersvervoer, of op een werktrein 

die gebruikt wordt in de spooraannemerij. Je leert alles over 

spoorregelgeving, veiligheid, techniek en het informeren van reizi-

gers. Tijdens je machinistenopleiding ga je aan de slag op onze  

simulator. Aan het eind van de opleiding ben je ook in staat een-

voudige storingen aan de trein te verhelpen. 

Gecombineerde bol-bbl-opleiding
Vanaf schooljaar 2018-2019 bieden we samen met NS een 

gecombineerde bol-bbl-opleiding aan die je voorbereidt op een 

carrière bij NS.  In het eerste jaar ga je vijf dagen per week naar 

school. In het tweede jaar ga je vier dagen per week aan de slag bij 

NS op het traject Alphen aan den Rijn – Gouda, en kom je een dag 

per week naar school om jezelf voor te bereiden op het eind-

examen. Aanmelden voor het bol-bbl-trajct is mogelijk vanaf 18 

jaar en op basis van een positief intakegesprek bij NS.

Praktische informatie 
vooropleiding Minimaal een diploma kaderberoeps-

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

niveau Mbo niveau 3  / bol en bol-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
Een medische en psychologische keuring is vereist voordat je met 

de opleiding kunt starten. Aan het eind van de opleiding moet je 

ook slagen voor het landelijk VVRV-examen om je diploma te ont-

vangen. 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 / 

mborailvervoer@stc-r.nl. 

Wil je meer praktische informatie over studeren op het STC? Kijk 

dan in de studiegids: mbo-stc.nl/studiegids.

In Nederland ligt ruim 7.000 kilometer spoorlijn. Dat is meer dan 70.000 voetbalvelden achter elkaar! Van dat spoor maken 

iedere dag meer dan 1 miljoen reizigers gebruik om naar het werk of school te reizen. Maar ook goederen worden over het 

spoor vervoerd. Per dag rijden er met gemak 350 goederentreinen vol met landing naar hun bestemming. Kortom, het spoor 

is belangrijk! Word je machinist, dan ben jij verantwoordelijk voor het veilige en tijdige vervoer van al die mensen en 

producten. Terwijl je onderweg bent, razen de mooiste landschappen aan je voorbij. 

VOLTIJD / DEELTIJD LEREN (BOL/ BOL-BBL)

TREINMACHINIST


