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Het is een opleiding voor meer dan auto-monteurs.

Maar voor iedereen die verder wil in :
landbouwmechanisatie

vliegtuigonderhoud

grondverzet caravanbouw

carrosseriebouwbrom- en fietstechniek

scheepvaart

bedrijfswagens

revisiebedrijven goederen vervoer

En nog veel meer !!!
brandstof/onderdelenverkoop

mobiele  werktuigen

autoverhuur

autodemontage

onderhoudsbedrijven

defensie

goederen opslag/overslag 

schade herstel





MOBILITEIT  &  TRANSPORT
VMBO PROFIEL

Leren is doen! 

De vijf leidende principes:

•Je bent of wordt zelfredzaam.
•Je hebt of krijgt een realistisch zelfbeeld.
•Je bent (mede)verantwoordelijk voor je eigen ontwikkeling.
•Je bent van waarde voor jezelf en voor een ander.
•Verschillen mogen er zijn!



HARTHANDEN

HOOFD
WERKEN MET JE



Je kunt zelfstandig werken en volgens voorschrift.

•Je bent COOL.



Je wilt graag leren hoe iets in elkaar zit.

•Je hebt POWER.



• Je komt afspraken na en kan 
VERANTWOORDELIJKHEDEN
aan.



• Je bent niet te beroerd om je handen uit 
de mouwen te steken



• Je werkt graag met de modernste 

TECHNIEK.



WAAR PRATEN WE DAN NOG OVER!! 
Dan ben je onze MAN/VROUW voor de 

MOBILITEIT  &  TRANSPORT



Digitaal leer, volg-/begeleiding + beoordelingssysteem

ELO - live
Volgsysteem
Huiswerk / leerstof 
Studie
Resultaat en score
Toetsing 
Per leerling / groep

Extra toewijzen 
Leerstof
Instructie en/of opdracht
Per leerling / groep

STIMULEREND, ACTIVEREND EN 
DUIDELIJK MET AANDACHT



Leerlingen met dyslexie kunnen de tekst laten uitspreken.

Digitaal leer, volg-/begeleiding + beoordelingssysteem



Bij MOBILITEIT  &  TRANSPORT wordt :
• veilig in de werkplaats gewerkt

2016-02-24



Bij MOBILITEIT  &  TRANSPORT wordt er :
• gebruik gemaakt van professionele 

infosystemen en montage voorschriften



Bij MOBILITEIT  &  TRANSPORT wordt er :
• gewerkt  aan echte onderdelen, aan

motoren en echte voertuigen



UITSTROOM PROFIEL

MOBILITEIT 
& 

TRANSPORT



4 profielvakken

BEROEPSGERICHTE 
PROFIELVAK M&T
VERDEELD OVER KLAS 3 + 4

4 keuzevakken

M&T profiel indeling



4 profielvakken (profiel)

Wordt afgesloten met een CSPE (Centraal Schriftelijk Praktijk Examen)

• Motorconditie testen
• Verlichting en comfortsystemen
• Wielophanging en carrosserie
• Transport

AFSLUITEN 
MET  EEN 
LANDELIJK EXAMEN

M&T profiel indeling



Wordt afgesloten met een SE (School Examen)                                                                                  

• Motorsystemen
• Elektronica
• Aandrijf en remsystemen
• Ritplanning
• Lassen (extra kosten)
• Elektrische Voertuigen

keuzevakken
AFSLUITEN 

MET  
EEN 

SCHOOL EXAMEN

Keuzevak indeling



Samenwerking: STO
Sterk Techniek Onderwijs

• Extra keuzevak Elektrische/Hybride voertuigen
• Fietstechniek/elektrische fietsen
• Samenwerking Deltion/Scania/Cortina
• Techlab
• Keuzevak lassen



Praktijkopdrachten in de werkplaats > 6 lesuren

Theorie of werken met de laptop (Electude) > 6 lesuren

• Lesmethode is gelijk aan Deltion College en ROC Aventus. 
De gemaakte opdrachten en behaalde resultaten kunnen dus worden meegenomen naar de volgende opleiding.

Klas 3 en 4 
Leerlingen zijn 12 uur in de week op de afdeling.



een goede 

CHAUFFEUR

En ook de transportwereld want :

begint als  
MONTEUR



Bezoekadres
Kampenringweg 43
2803 PE Gouda

Tijdens kantooruren
088 - 2596111

24/7 online beschikbaar
info@stlwerkt.nl
www.stlwerkt.nl
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MEER INFORMATIE OF AANMELDEN?
Bel 088 - 2596111 of kijk op onze website www.stlwerkt.nl/lerenwerken

Leren en geld 
verdienen tegelijk?
Ontdek jouw carrièrekansen

in transport en logistiek

WIL JIJ EEN DIPLOMA HALEN EN GELD VERDIENEN TEGELIJK?

Bij Sectorinstituut Transport en 

Logistiek zit je goed, want:

•  Persoonlijk: goede begeleiding  

 door je eigen adviseur.

•  Geen studieschuld: sparen voor  

 je rijopleiding via StudiePlan.

•  Korting op je rijbewijzen: 

� %LM�HHQ�RSOHLGLQJ�WRW�&KDXƪHXU��

 Goederenvervoer krijg je 

 korting op je Rijopleidingen.

•  Netwerk van leerbedrijven: 

 We helpen je zoeken naar een   

 erkend leerbedrijf om je   

 praktijkervaring op te doen.

•  We werken aan jouw veiligheid:  

 Gratis werkschoenen, heftruck-  

 en arbotraining.

•  Goed salaris: je verdient   

 gedurende je hele leren-werken  

 traject een goed salaris.





info avond 2023

Vragen of opmerkingen

Dank voor uw aandacht.


