
N ieuwe chauffeurs komen er niet 
zomaar. Ook bbl-leerlingen niet, die 
de keuze voor chauffeur of logistiek 

medewerker meestal op het vmbo maken. 
Hier worden leerlingen al op jonge leeftijd 
voorgelicht over het werken in de sector 
transport en logistiek door docenten en 
decanen. Dat gebeurt vooral in het tweede 
en het vierde jaar. De instrumenten worden 
daarvoor aangereikt door het Sectorinsti-
tuut Transport en Logistiek. De kinderen 
in het tweede vmbo-jaar zijn veertien of 
vijftien jaar. Zij kunnen in dit jaar kiezen 
voor de afdeling en het profiel Mobiliteit en 
Transport. Deze afdeling is vorig jaar ont-
staan door samenvoeging van de richtingen 
Transport en Logistiek en Voertuigtech-
niek. Leerlingen in het vierde jaar van het 
vmbo, in de leeftijd van zestien, zeventien 
jaar, kiezen na dit jaar voor een concrete 
opleiding en beroep, zoals chauffeur. 

Filmpjes en blogs
Het vmbo is voor de instroom van nieuwe 
medewerkers in de sector een heel belang-
rijke doelgroep. Daarom is het essentieel 
om jongeren al op jonge leeftijd kennis te 
laten maken met transport en logistiek. Een 
waardevolle rol spelen docenten en deca-
nen hierin. Zij beïnvloeden de keuze van 
de leerlingen op het vmbo, die hen kunnen 
informeren en inspireren om te kiezen voor 
de sector transport en logistiek. Vermel-
denswaardig is dat er afgelopen jaar 120 
docenten zijn getraind door het Sectorin-
stituut. De vmbo-scholen krijgen daarvoor 
allerlei moderne lesmiddelen en andere 
instrumenten aangereikt, zoals een interes-

setest, beroepenfilms, vlogs en gastlessen, 
allemaal toegesneden op de jonge doel-
groep. Vorig jaar is hier de PSO-box ‘Let’s 
Go’ bijgekomen, die speciaal hiervoor door 
het Sectorinstituut is ontwikkeld. In 2016 
zijn zevenhonderd PSO-boxen gemaakt. 
Scholen nemen vaak twee of drie boxen af, 
die voor de school gratis is. 

Mooi lesmateriaal
René Hollemans is vmbo-docent Voertui-
gentechniek op het Munnikenheide College 
in Etten-Leur en tevens regiovoorzitter van 
het platform Mobiliteit en Transport, dat 
zich inzet voor beroepsgerichte opleidin-
gen binnen de gehele mobiliteitsbranche. 
Hij heeft voor het eerst het PSO-lespakket 
gedraaid voor tweedejaarsleerlingen. “Het 
is mooi lesmateriaal. Van deze tool werden 
leerlingen enthousiast. Het pakket geeft 
een goed beeld hoe het is om te werken in 
een transportbedrijf en in een warehouse. 
Er zitten ook opdrachten voor de leerlingen 
tussen, waarmee ze aan de slag kunnen 
gaan. De gastles en een bezoek aan een 
trucksimulatiecentrum kunnen we later 
toepassen om leerlingen te begeleiden in 

hun beroepskeuze. De leerlingen van het 
tweede jaar hebben inmiddels hun keu-
ze voor een bepaalde richting gemaakt. 
Hoewel deze nog niet definitief is, groeit de 
afdeling Mobiliteit en Transport met tien 
naar veertig leerlingen volgend jaar. Dit is 
inclusief mavo-leerlingen die hier ook voor 
kunnen kiezen. Mobiliteit en transport is op 
het vmbo best een populaire richting.” 

Bedrijfsexcursie
Hollemans is blij en enthousiast over de in-
strumenten die het Sectorinstituut aanreikt 
om leerlingen voor te lichten over het wer-
ken in transport en logistiek. Zijn school is 
nog een beetje zoekende; sinds september 
de nieuwe richting Mobiliteit en Transport 
is ontstaan na de samenvoeging. Hij vindt 
dat het Sectorinstituut erg veel doet om 
de instroom van nieuwe medewerkers te 
stimuleren, zoals het zijinstroomproject. 
Winst is er nog te behalen bij werkgevers. 
“Zij zouden bijvoorbeeld ook eens een 
bedrijfsexcursie kunnen organiseren of 
een stage kunnen bieden aan leerlingen die 
met een vrachtauto kunnen meerijden. Wij 
zouden dat samen vorm willen geven.” 

Door AnitA Hestens

Er is veel vraag naar 
nieuwe medewerkers, 
zowel chauffeurs als 
logistieke medewerkers op 
mbo-niveau 2, 3 en 4. Het 
Sectorinstituut Transport 
en Logistiek zorgt voor de 
inspiratie van docenten op 
het vmbo.
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Inspiratie voor vmbo-docenten
Sectorinstituut als actieve schakel tussen onderwijs en werkgevers


