5‐6 BSO VRACHTWAGENCHAUFFEUR
Je leertraject
Vrachtwagenchauffeur is een praktijkgerichte studierichting en situeert zich in de derde graad BSO.
Als voorbereiding op deze studierichting is de 2de graad BSO Basismechanica aan te bevelen. Maar
alle vakken starten zich op, waardoor iedereen die geslaagd is in “een” vierde jaar eigenlijk kan
instappen.
LET OP: je inschrijving is pas officieel wanneer je medisch geschikt wordt bevonden door een
arbeidsgeneesheer (dit is een rijgeschiktheidsattest groep 2).
Na deze opleiding is het 7e specialisatiejaar BSO
Bijzonder transport sterk aan te bevelen. Door
het ruime pakket aan stage (2 dagen per week),
verwerf je heel wat meer maturiteit bij het
besturen van je voertuig en dit onder begeleiding
van een ervaren beroepschauffeur.

1‐2 Eerste graad A of B
3‐4 BSO Basismechanica (of andere)
5‐6 BSO Vrachtwagenchauffeur
7de Specialisatie BSO Bijzonder transport
of arbeidsmarkt

Je opleiding










Deze opleiding is volledig gefocust op het beroep vrachtwagenchauffeur.
Hoewel er eerder weinig algemene vakken op het programma staan, krijgen talen extra
aandacht. Naast een behoorlijke kennis van het Nederlands leer je voldoende Frans, Engels en
Duits om je als chauffeur uit de slag te kunnen trekken. De nadruk ligt op het communicatieve.
Je leert transportopdrachten voorbereiden en hierbij rekening houden met milieu, het
kostenplaatje, specifieke wetgevingen, verzekeringen enz.
Je leert verschillende laad‐ en lostoestellen gebruiken, vrachten correct laden en lossen, laad‐ en
lostijden berekenen, voorraden controleren en beheren en dit zowel in theorie als in de praktijk.
In de praktijklessen leer je in allerlei omstandigheden verschillende soorten vrachtwagens
besturen. Je rijdt met opleggers, combinatie vrachtwagen‐ aanhangwagen... op gesloten
terreinen en op de openbare weg.
Je leert een reisroute uitstippelen en afstanden berekenen. Je maakt kennis met belangrijke
nationale en Europese routes, douaneposten, ferrydiensten, tunnels en bruggen…
Je leert de Belgische en Europese wegcode kennen en alle mogelijke nationale en internationale
documenten.






Je wordt in deze lessen ADR (vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg) klaargestoomd voor
het examen ADR colli en tank, een grote meerwaarde bovenop je rijbewijs.
Naast het echte rijden krijg je ook les in autotechniek. Een vrachtwagen is zeer duur en dient
bijgevolg dagelijks onderhouden en gecontroleerd te worden. Dit is ook noodzakelijk voor de
veiligheid in het verkeer. Daarnaast is het nodig dat je zelf kleine pannes kan opsporen en
herstellen.
Tijdens je stages leer je hoe het er aan toegaat in een echt transportbedrijf.

Per week krijg je 1 dag rijles met de verschillende types voertuigen. We bereiden je voor op het
examen voor het rijbewijs / vakbekwaamheid. Daarbovenop gaan we één week intensief oefenen in
de Ardennen om in beladen toestand en in diverse weersomstandigheden je voertuig feilloos door
het verkeer te loodsen. Ook 2 of 3 weken per schooljaar rij je mee met een beroepschauffeur onder
de vorm van bedrijfsstage.
Je lessenrooster
5e

6e

UREN

UREN

Godsdienst

2

2

Lichamelijke opvoeding

2

2

Maatschappelijke vorming

2

2

Nederlands

2

2

Vreemde talen Frans/Engels/Duits

3

3

VAKKEN

11

11

Praktijk Autotechniek en laad en lostechnieken

6

6

Praktijk Autorijtechnieken

8

8

Transportwetgeving

5

5

Theorie Laad‐ en lostechnieken

1

1

Theorie Autotechniek en onderhoud

1

1
21

21

Bekwaamheidsbewijzen na deze opleiding





Studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad van het secundair onderwijs.
Rijbewijs categorie B ‐ B+E ‐ C1 – C1+E – C+E ‐ en het attest van vakbekwaamheid
Attest ADR colli + tank
Attest voor heftruckbestuurder
Contactgegevens:
OLV Ter Duinen, Campus VTI Zeebrugge Ploegstraat 38
Telefoon: 050 55 96 10
E‐mail: zeebrugge@olvtd.be
Website: www.olvtd.be

