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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.
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Motorvoertuigen
techniek
Als autotechnicus zorg je dat jouw klanten veilig 

de weg op kunnen. Niet alleen periodiek onder

houd, het opsporen en verhelpen van storingen 

en vervangen van onderdelen, maar ook het 

zorgen voor tevreden klanten hoort daarbij. 

Werken in de autotechniek
Er rijden in Nederland 

miljoenen auto’s en vracht

wagens rond. Veel goederen 

worden aangevoerd via de 

havens en vanuit Nederland 

over de weg getranspor

teerd 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 verantwoorde

lijk. Meestal werk je in een 

garage, maar je kunt ook 

werken bij een gespeciali

seerd bedrijf, zoals banden 

en wielservicebedrijven of 

schadeherstelbedrijven.

Flexibele instroom
Bij de BBLopleidingen 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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Het mooie aan dit vak is 
dat je lekker aan auto's 
kunt sleutelen en op de 

hoogte blijft van de laatste 
 technische ontwikkelingen. 

Ook je eigen auto kun je 
straks zelf onderhouden  
en repareren, erg handig!
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Eerste autotechnicus 

	 	 BOL/BBL, niveau 3

  2 jaar (BBL), 3 jaar (BOL)

   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 APKkeuringen;

 monteer je de meer ingewikkelde 

(elektronische) accessoires;

 vertel je de klant welke werkzaamheden zijn 

gedaan;

 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 werkplaats van 

dealer bedrijven, universele autobedrijven of 

snelservicebedrijven.

» Mogelijke vervolgopleiding
Technisch specialist personenauto’s niveau 4

» Toelating BOL (3 jaar) / BBL (2 jaar)
 vmbodiploma kl, gl of tl met wiskunde of 

natuur en scheikunde 1.

 overgangsbewijs van 3 naar 4 havo;

 mbodiploma Autotechnicus niveau 2.

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 vloeistof

fen 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 stel je 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 

dealerbedrijven, universele autobedrijven of 

snelservicebedrijven.

» Mogelijke vervolgopleidingen
Eerste autotechnicus of Serviceadviseur mobi

liteitsbranche niveau 3

» Toelating
 vmbodiploma bl met wiskunde of natuur en 

 scheikunde 1; 

 entreediploma niveau 1; 

 een vergelijkbaar diploma met wiskunde en  

  natuurkunde.

* ONDER VOORBEHOUD
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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 repare

ren van personenauto’s.

 spoor je alle mogelijke storingen op en 

verhelp je deze;

 ben je gespecialiseerd in complexere 

diagnoses en reparaties;

 beschrijf je werkprocedures;

 ben je een echte allrounder: technisch 

deskundig, analytisch, verantwoordelijk, 

klantgericht;

 kun je goed plannen en houd je de kosten in 

de gaten.

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

» Mogelijke vervolgopleiding
Hbo Autotechniek

» Toelating BOL
 vmbodiploma kl, gl of tl met wiskunde of   

  natuur en scheikunde 1.

 overgangsbewijs van 3 naar 4 havo.

» Toelating BBL
 mbodiploma Eerste autotechnicus (EAT) 

niveau 3;

 mbodiploma Eerste bedrijfsautotechnicus 

(EBAT) niveau 3; 

 mbodiploma Eerste (bedrijfs)

autoelektrotechnicus 

niveau 3 (je start in het tweede jaar).

Serviceadviseur  
mobiliteitsbranche

	 	 BOL/BBL, niveau 3

  2 jaar (BBL), 3 jaar (BOL)

   Zaandam 

» Als servicemonteur mobiliteitsbranche:
 inventariseer je de behoefte van de klant en 

geef je advies;

 informeer je klanten over garantie, schade, 

onderhoud aan en reparatie van hun auto en 

vorm je daarmee hun eerste aanspreekpunt;

 plan je de werkzaamheden in de werkplaats 

in en controleer je 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.

» Mogelijke vervolgopleiding
Werkplaatsmanager niveau 4

» Toelating BOL
 vmbodiploma kl, gl of tl met wiskunde of 

natuur en scheikunde 1.

 overgangsbewijs van 3 naar 4 havo.

» Toelating BBL
Mbodiploma Autotechnicus (AT) niveau 2
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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

Je wilt graag tevreden klanten 
hebben en houden. Dat doe je 
onder andere door duidelijk 

te communiceren.
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Iets voor jou?
Als je in een magazijn aan de slag 

wilt, moet je zorgvuldig kunnen 

werken. Werk je al in een maga

zijn 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. 
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Transport en 
logistiek
Door de centrale ligging aan zee en een sterke

handelsgeest heeft Nederland in de transport en

mobiliteitsbranche een naam hoog te houden.

Transport is van
levensbelang
Transport is ontzettend

belangrijk voor de 

Nederlandse economie,  

met een eigen lucht vaart

  industrie,havens van wereld

formaat en een fijnmazige

infrastructuur van snelwe

gen en rivieren. Om het

goederenvervoer in goede 

banen te leiden zijn vak

mensen nodig. Operationeel 

medewerkers die ervoor 

zorgen dat alles op de juiste 

tijd en plaats klaarstaat. 

Vrachtwagenchauffeurs die

al die goederen veilig en

snel vervoeren, in Nederland

en Europa. Kortom: een

dynamische wereld, elke dag

anders en altijd in beweging!
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Logistiek teamleider 

	 	 BBL, niveau 3

  2 jaar

   Zaandam

» Als logistiek teamleider:
 doe je alle werkzaamheden van een logistiek 

medewerker: goederen ontvangen, opslaan 

en verzenden en orders verzamelen;

 ben je verantwoordelijk voor je medewerkers 

en zorg je ervoor dat alle logistieke proces

sen 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.

» Mogelijke vervolgopleiding
Logistiek supervisor niveau 4

» Toelating
 overgangsbewijs van 3 naar 4 havo;

 mbodiploma Logistiek medewerker 

niveau 2.

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, controleer je 

ze en sla je 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 distributiecentrum of bij een groothandel.

» Mogelijke vervolgopleiding
Logistiek teamleider niveau 3

» Toelating
 vmbodiploma bl, kl, gl of tl met wiskunde 

of natuur en scheikunde;

 entreediploma niveau 1.
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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 personeels

beleid, 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 sociaal vaardig, 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.

» Mogelijke vervolgopleiding
Logistiek management (hbo)

» Toelating
 overgangsbewijs van 3 naar 4 havo;

 mbodiploma Logistiek teamleider niveau 3.
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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!
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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

verantwoordelijkheidsgevoel, omdat het ver

voeren 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 praktijk

examen afleggen. Kijk op www.2todrive.nl of 

informeer naar de mogelijkheden en voor

waarden bij ons Servicecentrum.

» Mogelijke vervolgopleidingen
Planner wegtransport niveau 3. Je kunt je ook 

specialiseren in verhuizingen, exceptioneel 

transport, afvalstoffenvervoer of ADR (gevaar

lijke stoffen).

» Toelating
 vmbodiploma bl met wiskunde en natuur

  of scheikunde 1;

 entreediploma niveau 1.

Mogelijk volgen er nog aanvullende eisen. 

Raadpleeg de website voor de meest actuele 

informatie.
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