7e Specialisatiejaar BIJZONDER TRANSPORT BSO
Je leertraject
Je kan dit specialisatiejaar aanvatten indien je in de derde graad de studierichting
Vrachtwagenchauffeur BSO met succes hebt afgewerkt.
Dit specialisatiejaar BSO Bijzonder transport is
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. Bovendien resulteert dit ook
in een diploma Secundair Onderwijs.

1‐2 Eerste graad A of B
3‐4 BSO Basismechanica
5‐6 BSO Vrachtwagenchauffeur
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Je opleiding






Je krijgt in dit specialisatiejaar vooral praktijklessen en stages en je wordt opgeleid tot een
gespecialiseerd vrachtwagenchauffeur voor specifieke transporten zoals transport van levend
vee, transport van afvalstoffen, uitzonderlijk transport, transport van voertuigen, temperatuur‐
gecontroleerde transporten, containertransport, transport met tankwagens, transport met
bulkwagens.
Je leert niet alleen je rijstijl aan te passen aan deze bijzondere transporten, je leert over
veiligheid op de weg, efficiënt laden en lossen, schade rapporteren, formaliteiten bij
ongevallen...
In dit specialisatiejaar wordt er verder aan je taalvaardigheid gewerkt. Je leert communiceren in
drie talen over onderwerpen die te maken hebben met je beroep. Deze kennis komt later beslist
van pas in telefonische contacten en rechtstreekse communicatie. Je leert gebruik maken van
verschillende communicatiemiddelen, krijgt les in toegepaste informatica en leert alles over
(inter)nationale vergunningen, taksen, verkeersreglementen…

Je lessenrooster
7e

VAKKEN

UREN

Godsdienst

2

Lichamelijke opvoeding

2

Maatschappelijke vorming

2

Nederlands

2

Vreemde talen Frans/Engels/Duits

2

Wiskunde

2
12

Alternerende stages Autorijtechnieken

12

Beroepseconomie

8
20

Bekwaamheidsbewijzen na deze opleiding



Bij het slagen in je schooljaar ontvang je ook het diploma van Secundair Onderwijs.
Getuigschrift vakbekwaamheid voor bestuurders en verzorgers voor varkens, runderen, paarden,
pluimvee en kleine herkauwers.
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