
CHAUFFEURDIT IS WAT VOOR MIJ

Nederland is hét transportland bij uitstek. Per inwoner 
van Nederland wordt gemiddeld per jaar 25 ton 
goederen vervoerd. Als chauffeur ga je niet alleen maar 
met een vrachtwagen de weg op. Laden, lossen en het 
plannen van de route maken ook onderdeel uit van jouw 
beroep. De wereld van goederenvervoer is heel 
dynamisch. Er is geen dag hetzelfde!

JOUW OPLEIDING

KIJK OP DE WEBSITE

Scan mij

en ontdek nog meer over 
deze opleiding!



JOUW LOCATIE

Onze medewerkers voelen zich betrokken bij de 
studenten, cursisten en deelnemers. We vinden 
het belangrijk dat je je thuis voelt bij ons op 
school. Daarom bieden we je een veilige, 
vertrouwde en sfeervolle leeromgeving; licht, 
ruim en met moderne onderwijsfaciliteiten.

Locatie Stoomtram
 Ligging vlakbij centrum van Doetinchem 
 Goed bereikaar met openbaar vervoer 
 Kleinschalig
 Praktijkruimte bestaande uit ingericht 
 magazijn en heftrucks 
 Goede ict-faciliteiten
 Schoolkantine met uitgebreid assortiment

Als vrachtwagenchauffeur is het niet alleen 
belangrijk dat je een vrachtwagen kunt 
besturen. Er komt veel meer kijken bij je werk 
als chauffeur. Zo krijg je te maken met het 
verwisselen van een wiel en omleggen van 
sneeuwkettingen en voer je zeilreparaties en 
voertuigcontroles uit. Hoe je dit doet? Dat leer 
je tijdens de praktijklessen op school! Speciaal 
daarvoor hebben we twee grote trucks in 
de werkplaats staan. Je oefent dus op échte 
vrachtwagens. Gaaf, toch? 

Gevaarlijke stoffen
vervoeren
Ga je straks als chauffeur gevaarlijke stoffen 
vervoeren? Dan moet je in het bezit zijn van een 
ADR-certificaat. Tijdens de opleiding Chauffeur 
kun je, via een keuzedeel, dit certificaat behalen. 
Je leert alles over de verschillende ADR-klas-
sen, (inter)nationale regels, veiligheid en milieu, 
documentatie en eisen aan verpakkingen en 
etiketten. Je sluit het keuzedeel af met een 
examen bij het CBR (Centraal Bureau Rijvaardig-
heidsbewijzen). Als vrachtwagenchauffeur mét 
een ADR-certificaat ben je breed inzetbaar en 
heb je meer mogelijkheden! 

DIT IS BIJZONDER

Sleutelen aan échte 
trucks! 



Opleiding Profiel Niveau Duur Leerweg

Chauffeur Chauffeur wegvervoer 2 2 jaar bbl

DIT KIES JIJ?

RICHTING TRANSPORT EN LOGISTIEK

Sleutelen aan échte 
trucks! 

Heb je de knoop doorgehakt? Wil je je 
aanmelden voor een opleiding bij het 
Graafschap College? Doe dat dan via het 
digitaal aanmeldformulier. Dat vind je op onze 
website op de pagina van het profiel van jouw 
keuze. Als je aan alle voorwaarden voldoet, 
zul je meestal worden toegelaten tot de 
opleiding van je keuze. Kijk goed naar de 
toelatingseisen en –procedure op de web-
site, want voor sommige opleidingen is een 
bepaalde activiteit, zoals een gesprek, 

(fysieke) test, opdracht of  bijeenkomst 
verplicht. Ons streven is om je zo snel 
mogelijk te berichten over je toelating. 

Wanneer je het dringende advies krijgt om 
een andere opleiding te kiezen, biedt het 
Loopbaanplein je een adviesgesprek aan met 
een van onze decanen. Hij of zij helpt je bij het 
vinden van een opleiding die beter bij je past.

AANMELDEN DOE JE ZO

Via deze knop op de website bij 
het profiel van jouw keuze.




