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werken in_motorvoertuigentechniek_transport_logistiek

”Het is heerlijk om 
onderweg te zijn. Als 

chauffeur kom je 
overal en ontmoet je 
veel mensen. Je bent 

veel op jezelf aan
gewezen, maar ik zou 
niet anders willen!”

mobiliteit en transport
Door de centrale ligging aan zee en een sterke  

handelsgeest heeft nederland in de transport- en  

mobiliteitsbranche een naam hoog te houden. 

Werken in de autotechniek
Er rijden in nederland miljoe-

nen auto’s en vrachtwagens 

rond. veel goederen worden 

aangevoerd via de havens en 

vanuit nederland over de weg 

getransporteerd door heel 

Europa. Deze auto’s moeten 

allemaal veilig kunnen rijden. 

net als de vele personen- en 

bedrijfsauto’s die dagelijks 

onderweg zijn. reparatie en 

onderhoud, daar draait het 

om. in de autotechniek ben 

jij daarvoor verantwoordelijk. 

meestal werk je in een garage, 

maar je kunt ook werken bij 

een gespecialiseerd bedrijf zoals 

banden- en wielservicebedrijven 

of schadeherstelbedrijven.

Transport van levensbelang
Transport is van levensbelang 

voor de nederlandse economie, 

met een eigen luchtvaartindus-

trie, havens van wereldformaat 

en een fijnmazige infrastructuur 

van snelwegen en rivieren. om 

het goederenvervoer in goede 

banen te leiden zijn vakmensen 

nodig. operationeel medewer-

kers die ervoor zorgen dat alles 

op de juiste tijd en plaats klaar-

staat. vrachtwagenchauffeurs 

die al die goederen veilig en 

snel vervoeren, in nederland en 

Europa. kortom, een dynamische 

wereld: elke dag anders en altijd 

in beweging! 

”Als serviceadviseur ben 
ik de schakel tussen 
klant en werkplaats.  

Ik ben het visitekaartje 
van ons bedrijf.”

iets voor jou?
in je vrije tijd sleutel je graag aan 

auto’s, brommers of scooters. Je 

vraagt je altijd af hoe iets werkt. Je 

bent precies, een echte aanpakker 

en handig met gereedschap. heb 

je al de nodige ervaring opgedaan 

als monteur, maar wil je hogerop 

komen of je verder specialise-

ren? ook dan zijn er voldoende 

opleidingsmogelijkheden.

Als je in een magazijn aan de slag 

wilt, moet je zorgvuldig kunnen 

werken. werk je al in een magazijn 

en wil je doorgroeien naar een 

leidinggevende functie? Dan moet 

je goed in teamverband kunnen 

werken. En niet bang zijn om het 

heft in handen te nemen. Lijkt 

het je leuk om dagelijks met een 

vrachtwagen op de weg te zitten? 

Dan moet je wel zelfstandig kunnen 

werken, want meestal ben je alleen 

onderweg.

Wat zijn je kansen 
op de arbeidsmarkt?

kijk welke opleiding de beste 

kans geeft op een baan:  

www.beroepinbeeld.nl 

www.kansopwerk.nl  

Flexibele instroom
Bij de BBL-opleidingen is flexibele 

instroom mogelijk in overleg  

met de intaker. Dat betekent dat  

je op elk gewenst moment met  

je opleiding kunt beginnen.
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opleidingen_motorvoertuigentechniek

autotechnicus 

	 	 BOL/BBL, niveau 2

  2 jaar

   Zaandam en purmerend 

» als autotechnicus:
- voer je standaard onderhoudsbeurten uit, zoals

banden, uitlaat, accu, schokdempers en remmen 

controleren, olie en andere vloeistoffen bijvullen 

of verversen, lampen bijstellen, remmen reinigen, 

distributieriem, oliefilter, luchtfilter en brandstoffilter 

vervangen;

- voer je eenvoudige reparaties uit;

- maak je auto's klaar voor aflevering aan de klant;

- monteer je eenvoudige accessoires; 

- vervang je onderdelen en stelt ze af;

- werk je zelfstandig of samen met andere monteurs;

- kun je op basis van het verhaal van een klant gericht 

bepaalde storingen opsporen en oplossen.

» Waar werk je?
Je kunt aan de slag in de werkplaats van dealerbedrij-

ven, universele autobedrijven of snelservicebedrijven.

» Beroepspraktijkvorming (bpv)
BoL: vanaf de tweede helft van het eerste jaar loop je 

twee tot drie dagen per week stage. in het tweede jaar 

is dat drie dagen per week. 

BBL: je werkt minimaal 24 uur per week bij een erkend 

leerbedrijf en gaat één dag per week naar school. 

» mogelijke vervolgopleidingen
Eerste autotechnicus of Serviceadviseur mobiliteits-

branche niveau 3

» Toelating
- vmbo-diploma bl met wiskunde of natuur- en 

 scheikunde 1; 

- entreediploma niveau 1 (voorheen AkA); 

- een vergelijkbaar diploma met wis- en natuurkunde.

» Kosten (zie ook p14) 
- lesgeld (BoL) of cursusgeld (BBL) (vanaf 18 jaar);

- opleidingsgebonden leermiddelen ± € 375 

(inclusief € 75 voor werkkleding);

- vrijwillige bijdrage € 25.

eerste autotechnicus 

	 	 BOL/BBL, niveau 3

  2 jaar

   Zaandam

» als eerste autotechnicus:
- doe je de onderhoudsbeurten, diagnoses en 

reparaties waar wat meer bij komt kijken;

- spoor je zelfstandig storingen op en voer je de 

daarmee samenhangende demontage- en afstel-

werkzaamheden uit;

- verricht je Apk-keuringen;

- monteer je de meer ingewikkelde (elektronische) 

accessoires;

- vertel je de klant welke werkzaamheden zijn gebeurd;

- vertel je leerlingen en collega's wat ze moeten doen 

en spring je bij als zij vastlopen in hun werk; 

- ben je eindverantwoordelijk voor het werk van 

minder ervaren collega's.

» Waar werk je?
Je kunt aan de slag in de van dealerbedrijven, univer-

sele autobedrijven of snelservicebedrijven.

» Beroepspraktijkvorming (bpv)
BoL: vanaf de tweede helft van het eerste jaar loop je 

twee tot drie dagen per week stage. in het tweede jaar 

is dat drie dagen per week. 

BBL: je werkt minimaal 24 uur per week bij een erkend 

leerbedrijf en gaat één dag per week naar school. 

» mogelijke vervolgopleiding
Technisch specialist personenauto’s niveau 4

» Toelating BOL
- vmbo-diploma kl, gl of tl met wiskunde of natuur- 

en scheikunde 1.

- overgangsbewijs van 3 naar 4 havo.

» Toelating BBL
mbo-diploma Autotechnicus (AT) niveau 2

» Kosten (zie ook p14) 
- lesgeld (BoL) of cursusgeld (BBL) (vanaf 18 jaar);

- opleidingsgebonden leermiddelen ± € 340 

(inclusief € 75 voor werkkleding);

- vrijwillige bijdrage € 25.

_kijk voor uitgebreide opleidingsinformatie op www.regiocollege.nl

heb je geen vmbo-diploma, maar 

wil je toch autotechnicus worden? 

volg dan eerst de 1-jarige entree-

opleiding Assistent mobiliteits-

branche bij het regio College.

”Techniek vind ik heel  
interessant. Lekker aan 

auto’s sleutelen. Door mijn 
werk weet ik precies wat  

de laatste technische 
ontwikkelingen zijn!”

    geen vmbo-
      diploma?
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opleidingen_motorvoertuigentechniek
_kijk voor uitgebreide opleidingsinformatie op www.regiocollege.nl

serviceadviseur mobiliteitsbranche

	 	 BOL/BBL, niveau 3

  2 jaar (BBL), 3 jaar (BOL)

   Zaandam 

» als servicemonteur mobiliteitsbranche:
- inventariseer je de behoefte van de klant en 

geeft advies;

- informeer je klanten over garantie, schade, 

onderhoud aan en reparatie van hun auto en vormt 

daarmee hun eerste aanspreekpunt;

- plan je de werkzaamheden in de werkplaats in en 

controleer je aan de hand van een werkorder of deze 

zijn uitgevoerd;

- handel je klachten af;

- onderhoud je contacten met klanten en probeer je 

nieuwe klanten te werven;

- ben je servicegericht, communicatief sterk en heb 

je commercieel inzicht;

- vind je plannen en regelen leuk.

» Waar werk je?
Je kunt aan de slag bij personenauto- of 

bedrijfsautobedrijven.

» Beroepspraktijkvorming (bpv)
BoL: je loopt vanaf de tweede helft van het eerste jaar 

twee tot drie dagen per week stage. vanaf het tweede 

jaar is dat drie dagen per week.

BBL: je werkt minimaal 24 uur per week bij een erkend 

leerbedrijf en gaat één dag per week naar school. 

» mogelijke vervolgopleiding
werkplaatsmanager niveau 4

» Toelating BOL
- vmbo-diploma kl, gl of tl met wiskunde of natuur- 

en scheikunde 1.

- overgangsbewijs van 3 naar 4 havo.

» Toelating BBL
mbo-diploma Autotechnicus (AT) niveau 2

» Kosten (zie ook p14) 
- lesgeld (BoL) of cursusgeld (BBL) (vanaf 18 jaar);

- opleidingsgebonden leermiddelen ± € 445;

- vrijwillige bijdrage € 25.

Technisch specialist personenauto’s

	 	 BOL/BBL, niveau 4

  2 jaar (BBL), 4 jaar (BOL)

   Zaandam

» als technisch specialist:
- bezit je brede en specialistische kennis en 

vaardigheden met betrekking tot het repareren van 

personenauto's.

- spoor je alle mogelijke storingen op en verhelpt ze;

- ben je gespecialiseerd in complexere diagnoses en 

reparaties;

- beschrijf je werkprocedures;

- ben je een echte allrounder: technisch 

deskundig, analytisch, verantwoordelijk, klantgericht 

en communicatief;

- kun je goed plannen en houd je de kosten in de gaten.

» Waar werk je?
Je kunt bij een garagebedrijf aan de slag. meestal werk 

je bij een grotere werkplaats.

» Beroepspraktijkvorming (bpv)
BoL: je loopt vanaf de tweede helft van het eerste jaar 

twee tot drie dagen per week stage. vanaf het tweede 

jaar is dat drie dagen per week.

BBL: je werkt minimaal 24 uur per week bij een erkend 

leerbedrijf en gaat één dag per week naar school. 

» mogelijke vervolgopleiding
hbo Autotechniek

» Toelating BOL
- vmbo-diploma kl, gl of tl met wiskunde of natuur- 

 en scheikunde 1.

- overgangsbewijs van 3 naar 4 havo.

» Toelating BBL
- mbo-diploma Eerste autotechnicus (EAT) niveau 3;

- mbo-diploma Eerste bedrijfsautotechnicus (EBAT) 

niveau 3; 

- mbo-diploma Eerste (bedrijfs)auto-elektrotechnicus 

niveau 3 (je start in 2e jaar).

» Kosten (zie ook p14) 
- lesgeld (BoL) of cursusgeld (BBL) (vanaf 18 jaar);

- opleidingsgebonden leermiddelen ± € 430;

- vrijwillige bijdrage € 25.

kijk op www.passionforpower.nl, 

over jouw toekomst in de wereld 

van cars, trucks en bikes, met  

informatie over alle branches,  

opleidingsinformatie en filmpjes.

  passion 
for power
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opleidingen_transport_logistiek

Logistiek medewerker

	 	 BBL, niveau 2

  2 jaar

   Zaandam

» als logistiek medewerker:
- verricht je laad- en loswerkzaamheden met een 

reach- of heftruck in een pakhuis, magazijn, loods of 

ander type opslagplaats;

- neem je goederen in ontvangst, controleert ze en 

slaat ze op;

- verzamel je orders;

- controleer je binnenkomende en uitgaande goederen;

- zet je allerlei goederen verzendklaar en sla je ze op:

- inventariseer je de voorraad.

» Waar werk je?
Je kunt aan de slag in een groot magazijn, bij een dis-

tributiecentrum of bij een groothandel.

» Beroepspraktijkvorming (bpv)
Je werkt minimaal vierentwintig uur per week bij een 

erkend leerbedrijf en je gaat één dag per week naar 

school.

» mogelijke vervolgopleiding
Logistiek teamleider niveau 3.

» Toelating
vmbo-diploma bl, kl, gl of tl met wiskunde of natuur-  

 en scheikunde

» Kosten (zie ook p14) 
- cursusgeld (BBL) (vanaf 18 jaar);

- opleidingsgebonden leermiddelen ± € 250;

- vrijwillige bijdrage € 25.

Logistiek teamleider 

	 	 BBL, niveau 3

  2 jaar

   Zaandam

» als logistiek teamleider:
- doe je alle werkzaamheden van een logistiek 

medewerker: goederen ontvangen en opslaan en  

verzenden en orders verzamelen;

- ben je verantwoordelijk voor je medewerkers en zorg 

je ervoor dat alle logistieke processen gesmeerd 

lopen;

- plan je de inzet van medewerkers en vorkheftrucks 

om alle werkzaamheden te doen;

- let je op de veiligheid van je medewerkers;

- controleer je op arbo- en milieuregels;

- werk je nauwkeurig en veilig;

- leg je verantwoording af aan de warehouse manager.

» Waar werk je?
Je kunt aan de slag in een groot magazijn, bij een  

distributiecentrum of bij een groothandel.

» Beroepspraktijkvorming (bpv)
Je werkt minimaal vierentwintig uur per week bij een 

erkend leerbedrijf en je gaat één dag per week naar 

school.

» mogelijke vervolgopleiding
Logistiek supervisor niveau 4

» Toelating
mbo-diploma Logistiek medewerker niveau 2

» Kosten (zie ook p14) 
- cursusgeld (BBL) (vanaf 18 jaar);

- opleidingsgebonden leermiddelen ± € 350;

- vrijwillige bijdrage € 25.

_kijk voor uitgebreide opleidingsinformatie op www.regiocollege.nl

heb je geen vmbo-diploma, maar 

wil je toch Logistiek medewerker 

worden? volg dan eerst de 1-jarige 

entreeopleiding Assistent mobili-

teitsbranche bij het regio College. 

    geen vmbo-
      diploma?
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opleidingen_transport_logistiek
_kijk voor uitgebreide opleidingsinformatie op www.regiocollege.nl

Logistiek supervisor

	 	 BBL, niveau 4

  2 – 3 jaar

   Zaandam 

» als logistiek supervisor:
- plan en organiseer je de werkzaamheden in het 

magazijn van een bedrijf;

- stuur je een team van groepsleiders en medewerkers 

aan;

- zorg je voor een efficiënte inzet van medewerkers en 

goed gebruik van de beschikbare middelen;

- houd je je vaak bezig met het personeelsbeleid, de 

veiligheidseisen en de kwaliteit van de producten;

- rapporteer en adviseer je over het logistieke proces 

en doe je verbetervoorstellen;

- onderhoud je contacten met klanten;

- heb je leidinggevende kwaliteiten;

- ben je sociaalvaardig, flexibel, assertief en denk je 

altijd in oplossingen.

» Waar werk je?
Je kunt aan de slag in een groot magazijn, bij een 

distributiecentrum of bij een groothandel. Je werkt 

op kantoor, maar bent ook vaak op de werkvloer om 

(werk)processen te kunnen volgen.

» Beroepspraktijkvorming (bpv)
Je werkt minimaal vierentwintig uur per week bij een 

erkend leerbedrijf op het gebied van logistiek en je 

gaat één dag per week naar school.

» mogelijke vervolgopleiding
Logistiek management (hbo)

» Toelating
mbo-diploma Logistiek teamleider niveau 3

» Kosten (zie ook p14) 
- cursusgeld (BBL) (vanaf 18 jaar);

- opleidingsgebonden leermiddelen ± € 450;

- vrijwillige bijdrage € 25.

”Ik stuur een team aan 
van logistiek team

leiders en medewer
kers en hou me onder 

meer bezig met het 
plannen van de inzet van 

mensen en materieel. 
Een verantwoordelijke 

en boeiende baan.”
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opleidingen_transport_logistiek
_kijk voor uitgebreide opleidingsinformatie op www.regiocollege.nl

De komende jaren ontstaat er een 

tekort aan vrachtwagenchauffeurs 

doordat veel chauffeurs met pen-

sioen gaan, zo blijkt uit cijfers van 

Transport en Logistiek Nederland 

(TLN). Na je opleiding maak je dus 

grote kans op een baan!

werk!

Chauffeur wegvervoer

	 	 BBL, niveau 2

  2 jaar

   Zaandam

» als chauffeur wegvervoer:
- vind je het leuk om dagelijks met een vrachtwagen 

op de weg te zitten;

- kun je zelfstandig werken, want meestal ben je 

alleen onderweg;

- laad en los je de lading;

- beschik je over het nodige verantwoordelijkheids-

gevoel, omdat het vervoeren van goederen nooit 

zonder risico is; 

- ben je tamelijk handig, kleine storingen aan je wagen 

moet je namelijk zelf kunnen verhelpen.

» Waar werk je?
Je kunt aan de slag bij een transportbedrijf.

» 2todrive
Ben je 16,5 jaar? Dan kun je starten met het volgen 

van rijlessen voor rijbewijs B via 2toDrive. Als je 17 

bent mag je het praktijkexamen afleggen. kijk op 

www.2todrive.nl of informeer naar de mogelijkheden 

en voorwaarden bij ons Servicecentrum.

» Beroepspraktijkvorming (bpv)
Je werkt minimaal vierentwintig uur per week bij een 

erkend leerbedrijf (transportbedrijf) en je gaat één dag 

per week naar school.

» mogelijke vervolgopleidingen
planner wegtransport niveau 3. Je kunt je ook speciali-

seren in verhuizingen, exceptioneel transport, afval-

stoffenvervoer of ADr (gevaarlijke stoffen).

» Toelating
vmbo-diploma bl met wiskunde en natuur- of  

scheikunde 1.

» Kosten* (zie ook p14)
- cursusgeld (BBL) (vanaf 18 jaar);

- opleidingsgebonden leermiddelen ± € 300;

- vrijwillige bijdrage € 25.

* exclusief kosten rijbewijs B, C en CE
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vooral naar school (BoL) of 
vooral werken (BBL)?
in de beroepsopleidende leerweg (BoL) volg je dagonder-

wijs. Je lesprogramma bestaat uit school- en stagedagen. 

het aantal stage-uren verschilt per opleiding en per leer-

jaar. De beroepsbegeleidende leerweg (BBL) kun je alleen 

doen als je een baan hebt bij een erkend leerbedrijf. Je 

gaat meestal één dag in de week naar school.

Leren in de praktijk
Een deel van je opleiding vindt plaats in de praktijk, bij 

een erkend leerbedrijf. Dit wordt de beroepspraktijk-

vorming (bpv) genoemd. Een overzicht van erkende leer-

bedrijven vind je op www.stagemarkt.nl.

keuzedelen
Elke opleiding biedt een aantal keuzedelen. hiermee kun 

je je vakmanschap verbreden of verdiepen. het precieze 

aanbod vind je in de loop van dit schooljaar op de website.

Begeleiding
wij willen dat je succesvol bent in je opleiding en daarna. 

Dat je de doelen haalt die jij jezelf leert stellen én een 

diploma haalt waarmee je verder kunt leren en werk kunt 

vinden. De begeleiders van het regio College ondersteu-

nen je daarbij. ze helpen je ook als er omstandigheden 

zijn waardoor je niet goed kunt leren. Als deelnemer heb 

je een eigen loopbaancoach, te vergelijken met een men-

tor. voor speciale begeleiding is er het Servicecentrum. 

Servicecentrum
hier kun je informatie krijgen over onze opleidingen én 

advies over het plannen van je eigen (studie-)loopbaan. 

kom gerust langs, ook voordat je een opleiding kiest!

» informatiebalie servicecentrum
Cypressehout 99, zaandam

T (075) 681 90 01 e servicecentrum@regiocollege.nl

kijk voor de openingstijden op onze website.

Aanmelding & toelating
» Van het vmbo naar het mbo

Afhankelijk van je leerweg (bl, kl, gl of tl), gekozen 

sector en vakkenpakket heb je met een vmbo-diploma 

het recht om in te stromen in een passende mbo- 

opleiding. zie ook het schema op de pagina hiernaast.

» aanmelden
wil je in augustus met een opleiding beginnen? meld 

je dan voor 1 april aan. hoe eerder je je aanmeldt, hoe 

groter je kans op plaatsing in de opleiding van je keuze, 

want vol is vol. Je kunt je digitaal aanmelden via onze 

website. na aanmelding word je uitgenodigd voor een 

digitale intaketest, gevolgd door een intakegesprek. 

Dit doen we om er zeker van te zijn dat je de opleiding 

kiest die bij je past. Daarna hoor je of je de opleiding 

kunt doen die je hebt gekozen. 

kosten
» Lesgeld (BOL-opleiding)

Ben je op 1 augustus 2016 18 jaar of ouder en volg je een 

BoL-opleiding? Dan betaal je lesgeld. Dit is wettelijk 

verplicht. het lesgeld voor 2015-2016 is € 1.131. voor het 

schooljaar 2016-2017 zal dit bedrag iets hoger zijn.

» Cursusgeld (BBL-opleiding)
volg je een BBL-opleiding, dan betaal je cursusgeld.  

ook dit is wettelijk verplicht. het cursusgeld 2015-2016 is 

€ 235 voor niveau 1 en 2 en € 570 voor niveau 3 en 4. voor 

het schooljaar 2016-2017 zal dit bedrag iets hoger zijn.

» Opleidingsgebonden leermiddelen
Dit zijn leermiddelen (bv. boeken, readers, licenties) die 

je zelf aanschaft om de opleiding te kunnen volgen.

» Vrijwillige bijdrage
Dit zijn kosten voor extra voorzieningen of activiteiten 

die het onderwijs aantrekkelijker te maken.

_studeren bij het regio College

Leerweg vmbo  instroomrecht voor mbo-opleiding
> geen vmbo-diploma niveau 1

> Diploma basisberoepsgerichte leerweg (bl) niveau 2 

> Diploma kaderberoepsgerichte (kl), 

 gemengde (gl) en theoretische leerweg (tl)  niveau 3 of 4

Ons onderwijs kent twee 
belangrijke uitgangspunten: 

1. Je leert zelf verantwoordelijk te 

worden voor wat je gaat leren en 

hoe je dat gaat leren. Je werkt zo 

zelfstandig mogelijk, net als later 

in je beroep. natuurlijk helpen wij 

je daarbij. 

2. Al onze opleidingen zijn erop 

gericht dat je leert functioneren in 

een beroep. Dat leer je het beste 

in de praktijk. Daarom zijn stages 

en leerwerkplekken een belangrijk 

onderdeel van je opleiding.

LeT Op: in 2016 worDEn ALLE mBo-opLEiDingEn AAn-

gEpAST AAn niEuwE kwALifiCATiEDoSSiErS, vASTgESTELD 

Door ovErhEiD En BEDriJfSLEvEn. hiErDoor kAn DE 

informATiE in DEzE BroChurE nog wiJzigEn. kiJk op 

onzE wEBSiTE voor DE mEEST ACTuELE informATiE.
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www.regiocollege.nl

Locaties motorvoertuigentechniek
Cypressehout 97, 1507 Ek zaandam

Spinnekop 2, 1444 gn purmerend

Locatie Transport & Logistiek
Cypressehout 97, 1507 Ek zaandam

servicecentrum regio College

 (075) 681 90 01

servicecentrum@regiocollege.nl

studeren bij_motorvoertuigentechniek_transport_logistiek

kijk op onze website voor de meest actuele en uitgebreide informatie over al onze opleidingen. 

www.regiocollege.nl/help-mij-kiezen » een handige checklist 

www.regiocollege.nl/studeren-aan-het-regio-college » informatie over begeleiding en stageverhalen
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