
Agenda
▪ Wat houdt een leerwerktraject in?

▪ BBL-opleidingen

▪ Met wie heb je te maken?

▪ Voordelen Sectorinstituut 

Transport en Logistiek

▪ Hoe meld je je aan?

▪ Vooral veel vragen stellen!



Wat houdt een leerwerktraject in?

▪ Je leert vooral in de praktijk.

▪ Je werkt 4 dagen per week bij een erkend leerbedrijf.

▪ Je gaat 1 dag in de week naar een ROC/Vakschool.

▪ Je bent dus geld aan het verdienen terwijl je ook een 

diploma aan het behalen bent.

Vereisten:

▪ Je bent minimaal 16 jaar.

▪ Vereiste vooropleiding wordt bepaald door 

ROC/Vakschool.

▪ Duur van de opleiding kan 1 tot 3 jaar zijn. 



BBL-opleidingen

Binnen Transport en Logistiek zijn er veel opleidingen die je kunt volgen. 

Sectorinstituut Transport en Logistiek begeleidt leerlingen bij leerwerktrajecten 

voor de volgende opleidingen:

▪ Chauffeur Wegvervoer (niveau 2)

▪ Machinist Mobiele Kraan (niveau 3)

▪ Planner Wegtransport (niveau 3)

▪ Assistent Logistiek Medewerker (niveau 1 = Entree-opleiding)

▪ Logistiek medewerker (niveau 2)

▪ Logistiek Teamleider (niveau 3)

▪ Logistiek Supervisor (niveau 4)

Daarnaast is er in bepaalde regio’s binnen Nederland de mogelijkheid om je aan te 

melden voor haven opleidingen. De volgende opleidingen kan je daar volgen:

▪ medewerker en coördinator havenoperaties 

▪ medewerker en coördinator havenlogistiek.



De kosten voor je Rijopleiding zijn niet bij je schoolgeld 

inbegrepen en afhankelijk van de rijbewijzen die je moet 

halen:

▪ Heb je nog geen Rijbewijs B? Kies dan voor het B-C-CE-pakket.

▪ Als je al een B-rijbewijs hebt, kies dan voor het C-CE pakket.

De theorieopleiding Vakbekwaamheid 1 volg je of via Sectorinstituut 

Transport en Logistiek, of via het ROC/Vakschool (vraag dit na bij de 

school) Vakbekwaamheid 2 en Vakbekwaamheid 3 worden verzorgd door 

het ROC of de Vakschool. Voor de betaling van je Rijopleiding en 

eventueel Vakbekwaamheid 1 is het StudiePlan ontwikkeld.

Kosten Rijopleiding 



Als leerling word je minimaal uitbetaald op basis van de CAO Beroepsgoederenvervoer. 

Dat betekent voor:

Wat ga je verdienen? 

Leeftijd Uurloon cao

Beroepsgoederenvervoer

Wettelijk minimum 

uurloon

16 4,85 3,35

17 5,44 3,83

18 6,12 4,85

18 6,99 5,82

20 8,06 7,76

21 9,70 9,70

22 en 

ouder

Minimaal 10,04 9,70
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ROC/Vakschool

▪ Hier haal je het mbo-diploma.

▪ De opleiding duurt gemiddeld één tot drie jaar.

▪ Je gaat 1 dag per week naar school om de theorie 

te leren.

▪ Hier heb je te maken met vakdocenten en BPV 

begeleiders. BPV begeleiders zijn docenten die 

jouw voortgang bij het leerbedrijf volgen. 



Leerbedrijf 

▪ Hier werk je 4 dagen per week.

▪ Bij het ene bedrijf werk je in het warehouse 

en rij je op een heftruck, terwijl je bij een 

ander bedrijf als bijrijder werkt.

▪ De begeleiding vindt plaats door de 

praktijkopleider.



Sectorinstituut Transport en Logistiek

Bij het Sectorinstituut heb je contact met:

▪ Jouw eigen adviseur.

▪ De afdeling Support die tijdens kantooruren 

bereikbaar zijn.

Je kunt bij hen terecht met al je vragen over 

het leerwerktraject.



▪ Voor leerlingen chauffeur wegvervoer is 90% subsidie op je rijopleiding beschikbaar. 

Hierover vertel ik zo meteen meer over.

▪ Alle vrijheid na je opleiding. Je zit dus niet vast aan een contract.

▪ Tijdens het leerwerktraject verdien je een goed salaris.

▪ Daarnaast ga je sparen voor gespreide betaling van je rijopleiding door middel van het 

StudiePlan.

▪ Je krijgt persoonlijke begeleiding en bij het vinden van een leerbedrijf krijg je hulp

Verder is het zo dat je gratis veiligheidsschoenen, een arbotraining en een opleiding 

Veiligheidscertificaat Vorkheftruck krijgt

Voordelen van het 

Sectorinstituut Transport en Logistiek


