
Welkom op de afdeling
Mobiliteit en Transport



Programma

● Wat staat de leerling te wachten

● Hoe wordt er gewerkt

● Mogelijke uitstroomprofielen

● Mogelijkheden vervolgopleidingen 



Kern en keuzeprogramma

• Profielvakken (CSPE)

• Keuzevakken (SE)
mogelijkheid tot buitenschools leren

• LOB



Organisatie

• 14 uur beroepsgericht per week

• Team Techniek ± 17 collega’s

• Coach

• Gedragsspecialist



Profielvakken leerjaar 3

• Motorconditie testen
staat van de motor testen en beoordelen

• Wielophanging en carrosserie
wielophanging controleren repareren, carrosseriedelen 
vervangen

• Verlichting en comfortsystemen
basis elektrisch schema aansluiten, meten en beoordelen

aan bord en voertuigen

• Transport
laadplan, kwalitatieve en kwantitatieve controle, verzending 
klaarmaken, rijklaarcontrole 



11 Mogelijke keuzevakken leerjaar 4

– Motorsystemen

– Aandrijf en remsystemen

– Elektronica

– Bedrijfswagen

– Carrosseriebouw

– Ritvoorbereiding en rit afhandeling

– Operationele magazijnwerkzaamheden 

– Autoschade en spuiten

– Fietstechniek

– Gemotoriseerde tweewieler

– Mobiele werktuigen



Zelfstandig leren

2 Plannen

3 Uitvoeren4 Reflecteren

1 

Voorbereiding 

beroepstaak

- Kennis

- Vaardigheden

- Beroepshouding



Mobiliteit en Transport

- Studieplanner 

- Methode in boekvorm.
- Praktijk en theorie
- IDL https://fiorettihillegom.electude.eu/

- Theorietoetsing/digitaal op PC

- Praktijktoetsing
- Cijferregistratie (Somtoday)

- Stage/buitenschools leren

https://fiorettihillegom.electude.eu/


Mogelijke uitstroomprofielen

Autotechnicus personenwagens    
⮚Motorsystemen

⮚Aandrijf en remsystemen

⮚Elektronica

⮚??

Bedrijfsautotechnicus
⮚Bedrijfswagen

⮚Motorsystemen

⮚Aandrijf en remsystemen

⮚Elektronica

https://www.google.nl/imgres?imgurl&imgrefurl=http://www.animaatjes.nl/beroepen-plaatjes/automonteur/&h=0&w=0&sz=1&tbnid=_lI3S4X8rsTjIM&tbnh=210&tbnw=240&zoom=1&docid=GDI65ebG0ZYUhM&ei=jyToUrDWDYra0QWI-4DgBQ&ved=0CAIQsCUoAA


Mogelijke uitstroomprofielen

Transport
⮚Bedrijfswagen

⮚Ritvoorbereiding en rit afhandeling

⮚Operationele magazijnwerkzaamheden 

Tweewielertechniek
⮚Fietstechniek

⮚Gemotoriseerde tweewieler

⮚Motorsystemen

⮚Elektronica

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=MkdcT5N8FIjo_M&tbnid=lJooRMGJ2eulvM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.kleurplaatkleurplaten.nl/vrachtwagen-kleurplaten_2.html&ei=0iPoUrG8Eubw0gX1kIAo&bvm=bv.60157871,d.d2k&psig=AFQjCNHICVHiMaHSIaIkv6Ct7MWeuJTY5g&ust=1391031620217936
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=WTjsgdUQTN8tdM&tbnid=FJNG_uw-ubUG5M:&ved=0CAUQjRw&url=http://demo.visual-impression.eu/friesland-uitzendbureau/component/k2/item/50-balie-magazijnmedewerker&ei=PSToUuCIOYi20QXjs4DoCQ&bvm=bv.60157871,d.d2k&psig=AFQjCNHoW9BVzacFu5q-Bsm1_P5zwMS-Pw&ust=1391031714390395


Mogelijke uitstroomprofielen
Autoschadeherstel 
⮚Autoschade en spuiten

⮚Elektronica

⮚Plaat-constructiewerk (PIE)

⮚Booglassen (PIE)

Landbouwmechanisatie
⮚Mobiele werktuigen
⮚

⮚

⮚



Mogelijke uitstroomprofielen

Carrosseriebouwer
⮚Carrosseriebouw

⮚Plaat-constructiewerk (PIE)

⮚Booglassen (PIE)

⮚Bewerken en verbinden van materialen (profieldeel PIE)



Doorstroom afspraken Nova 
college Hoofddorp

- Op inhoud en overlap

- Geen dubbele

- Inverdienen

- Leerwinst



Mogelijkheden na het VMBO
MBO (middelbaar beroeps onderwijs)

MBO Rijnland (leiden) IJmond

Nova Hoofddorp ROC van 
Amsterdam

Nova  Haarlem Nova Beverwijk

Soma Harderwijk ID Den-Haag

Maritieme Academie Holland





Vragen???

U kunt ons ook mailen.

P. van Fulpen         ful@fioretti.nl
M. Wernet             wmn@fioretti.nl
J. Salman                snj@fioretti.nl

G. Verdoes              vrd@fioretti.nl

mailto:ful@fioretti.nl
mailto:wmn@fioretti.nl
mailto:sal@fioretti.nl
mailto:vrd@fioretti.nl


Dank voor uw belangstelling!

Deze presentatie is terug te vinden     
op www.fioretti.nl


