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Chauffeur Wegvervoer
Zie jij jezelf al op de weg in een vrachtwagen om goederen te vervoeren tussen verschillende plaatsen in én buiten
Nederland? Tijdens de mbo-opleiding Chauffeur Wegvervoer word je hiervoor opgeleid!
Als chauffeur wegvervoer ben je werkzaam bij een transportonderneming of bij een transportafdeling. Je hebt een
zelfstandige functie waarin je storingen moet oplossen in de afwikkeling van het vervoer, een goede invulling moet
geven aan de routeplanning en waarin je verantwoordelijkheid draagt voor de vrachtwagen. De lading moet veilig
en op tijd bij klanten worden afgeleverd. Door dit contact met de klanten ben je het visitekaartje van het bedrijf waar
je werkt.

Studiefeiten
WAT LEER JE?
Je leert:
• hoe je met de lading moet omgaan
• laden en lossen van goederen
• klantgericht communiceren
• vervoersdocumenten invullen
• verkeerskennis toepassen
• veilig handelen
Ook krijg je Nederlands, Engels, Duits, loopbaan & burgerschap en rekenen.
Keuzedelen
Je kunt gedurende de opleiding uit meer dan 25 keuzedelen kiezen waaronder de volgende:
• ADR (vervoer gevaarlijke stoffen)
• transportmanieren

• duurzaamheid

HOELANG DUURT DE OPLEIDING?
De opleiding duurt 2 jaar.

WAT ZIJN DE KOSTEN?
• vanaf 18 jaar: cursusgeld
• onderwijsbenodigdheden*; tussen €300,- en €500,- (gehele opleiding).
• vrijwillige bijdragen: zie algemene informatie
Externe examens worden uitgevoerd bij het CBR.
* De genoemde kosten zijn onder voorbehoud, ze kunnen dus nog veranderen.

AANVULLENDE INFORMATIE
Je hebt een werkgever voor minimaal 32 uur per week en gaat daarnaast 1 dag per week naar
school.
Vooropleiding
• vmbo-bb (Engels gewenst)
• mbo Entree
Aanvullende toelatingseis
Wij beoordelen aan de hand van een gezondheidsverklaring of je geschikt bent voor het beroep.
Hierop kun je afgewezen worden. Een gezondheidsverklaring kun je bij je huisarts aanvragen.
Vervolgopleiding
Logistiek Teamleider
Crebo: 25671

STUDIE IN CIJFERS
Wil je informatie over onder andere de kans op een baan of stage in jouw regio? Of ben je
benieuwd naar het percentage geslaagde studenten van het afgelopen schooljaar? Bekijk ‘Studie
in Cijfers’ voor deze opleiding.



Vragen:
Mevrouw B. de Jong
B.deJong@horizoncollege.nl

B.deJong@horizoncollege.nl
06 23132824

