
24

De sector transport en logistiek heeft een grote behoefte aan vakbekwame 

mbo’ers op niveau 1 t/m 4. En dat biedt kansen voor vmbo-leerlingen, die 

zoeken naar een mbo-vervolgopleiding met volop carrièrekansen! Speciaal 

voor hen heeft het Sectorinstituut Transport en Logistiek een gratis PSO-box 

ontwikkeld, waarmee vmbo-leerlingen zich kunnen oriënteren op een 

toekomst in deze dynamische sector.

Loopbaanoriëntatie 
in de sector transport en logistiek

Vmbo’ers leren én oriënteren 
met gratis PSO-box
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Doen en beleven staan centraal in de PSO-box van het 
Sectorinstituut Transport en Logistiek. Door zelf te er-
varen, kunnen vmbo-leerlingen zich in het eerste of 
tweede leerjaar goed en realistisch oriënteren op de 
wereld van transport en logistiek. De PSO-kit bestaat 
uit digitaal en analoog materiaal en zijn modulair in 
opbouw. In de PSO-box vind je onder andere beroe-
penvideo’s, een online interessetest, een bedrijfsbe-
zoek en informatieve gastlessen. Het doel is leerlin-
gen te laten ontdekken of werken in de sector 
transport en logistiek iets voor hen is, zodat zij hierna 
een weloverwogen keuze kunnen maken voor hun 
profielvak en wellicht al hun vervolgopleiding. Hope-
lijk ten gunste van transport en logistiek.

Alle ingrediënten
De PSO-box bevat een uitgebreide docenten/decanen-
handleiding en uitgewerkte instructies. Deze handlei-
ding geeft informatie over de sector, de vervolgoplei-
dingen en de beroepen die hierbij passen. Daarnaast 
schetst de handleiding diverse lesindelingen. Dat zijn 
suggesties, want de docenten kunnen ook zelf vanuit 
de verschillende onderdelen een les samenstellen. 
Het online platform biedt hiervoor alle ingrediënten. 
Het geheel wordt samengevoegd in een handig be-
waarkoffertje: de PSO-box.

Praktische Sectororiëntatie
In het vmbo is loopbaanoriëntatie PSO (Praktische 
Sectororiëntatie) een vast onderdeel van het lespro-
gramma. PSO helpt bij het maken van een sectorkeu-
ze. Leerlingen zijn praktisch bezig en maken kennis 
met de vaardigheden die nodig zijn om het onderwijs 
in de verschillende sectoren, zoals transport en logis-
tiek, succesvol te kunnen volgen. Leerlingen die weten 
waarvoor ze leren, gaan gemotiveerder naar school 
en kiezen gerichter. Het resultaat is minder uitval en 
minder leerlingen die van sector veranderen. Omdat 
docenten leerlingen in praktijksituaties aan het werk 
zien, kunnen zij gerichter adviseren over de vervolg-
keuze.

Laat jouw leerlingen ook kennismaken met de dynamische wereld van transport en logistiek! 

Bestel de PSO-box via www.stlwerkt.nl/pso
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