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Vrachtwagen rijbewijs halen!  

Ben je dol op autorijden? En zie je zelf al achter het stuur van een 

vrachtwagen, maar heb je geen vrachtwagen rijbewijs? Wacht niet langer! 

Bij Van Der Sluis transport bieden we nu een vrachtwagenchauffeur 

opleiding aan. Volg de opleiding, haal je rijbewijs C/E en ga daarna meteen 

aan het werk bij Van Der Sluis. 

 

Hoe ziet de vrachtwagenchauffeur opleiding eruit? 

Voordat je start met de opleiding is er een intake en wanneer de motivatie 

en instelling goed is volgt er een rijtest. De uitslag hiervan is erg belangrijk, 

omdat het bepaalt of je mag starten met de opleiding voor 

vrachtwagenchauffeur. Ben je geslaagd? Dan gaat het beginnen!  

Je begint altijd met het vergroten van je kennis door theorielessen. Zo 

stomen we je helemaal klaar voor de examens. Hierna ga je verder met de 

praktijk. Je krijgt rijlessen om je rijbewijs C en code 95 te halen. Lukt dat in 

één keer? Dan mag je door voor rijbewijs CE. Afhankelijk van je vertraging, 

duurt de opleiding zo’n 4 maanden. Daarna gaat het echte werk meteen 

beginnen! 
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In het kort ziet het traject er zo uit: 

• een intake en rijtest bepaalt of je mag starten met de opleiding; 

• de opleiding begint met theorielessen; 

• daarna start je met de lessen voor je  rijbewijs C/E en code 95; 

• in totaal duurt de opleiding zo’n 4 maanden (dit is inclusief 

theorielessen, praktijklessen en de wachttijd op het praktijkexamen); 

• na je opleiding ga je meteen bij Van Der Sluis aan de slag als 

vrachtwagenchauffeur; 

• je krijgt van ons een scholingsovereenkomst bij een toffe 

opdrachtgever; 

• zo ontwikkel je in no time tot ervaren vrachtwagenchauffeur! 
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Vrachtwagenchauffeur worden? dit hebben we van je 

nodig. 

Om de opleiding voor vrachtwagenchauffeur te volgen, moet je minimaal 

voldoen aan de volgende eisen: 

• je hebt minimaal 2 jaar een rijbewijs B; 

• je hebt eigen vervoer; 

• je spreekt goed Nederlands; 

• max woon/werk 50 km; 

• je bent flexibel en kunt ook in de weekenden werken. 

De opleiding wordt Van Der Sluis betaald, daarom gaan wij een 

scholingsovereenkomst met jou aan voor de duur van drie jaar. In de drie 

jaar krijg je een gewoon salaris volgens het CAO beroepsgoederenvervoer 

zonder enige inhouding. Zo kun je een mooi diploma halen!  
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Wat krijg je van ons? 

• baangarantie na de opleiding  

• persoonlijke begeleiding op maat 

Persoonlijke begeleiding tijdens je opleiding. 

Van begin tot eind word je begeleid door een erkend opleider van de 

verkeerschool. Met je opleider bespreek je de voortgang en eventuele 

struikelpunten. Verder staat de opleidingsadviseur voor je klaar waar 

nodig.  

 

Het aanmeldproces verloopt volgens de volgende 

Mail je cv en motivatie naar; sollicitatie@vdstransport.nl 

Wij zien uit naar je reactie!  
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