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Mobiliteit en Transport
Mobiliteit

Zijn auto’s en motoren jouw ding? Start dan met een opleiding
in de Autotechniek! Er zijn echte vakmensen nodig om alle
vervoersmiddelen op de weg te houden, nieuwe systemen te
bedenken en reparaties uit te voeren. In deze richting leer je
alles over sleutelen, montage en onderhoud. Je duikt tijdens je
opleiding direct onder de motorkap en doet ervaringen op die
altijd van pas komt.

Transport en Logistiek

Heb jij interesse in een opleiding in de Transport en Logistiek?
Maak dan snel kennis met de boeiende opleidingen in deze
sector! Je bent klantgericht en vindt het leuk om ervoor te
zorgen dat de (vers)producten en goederen zonder schade
en snel bij de klant worden afgeleverd. In je opleiding leer je
dus alles over het verplaatsen en verzendklaar maken van
goederen.

Wanneer word ik toegelaten?

Je vooropleiding bepaalt op welk niveau je een
mbo-opleiding kunt volgen.

•

Vmbo - geen diploma
→ mbo niveau 1

B

Vmbo - basisberoepsgerichte leerweg
→ mbo niveau 2

K

Vmbo - kaderberoepsgerichte leerweg
→ mbo niveau 3 en 4

GTL

Vmbo - gemengde of theoretische leerweg
→ mbo niveau 4
Havo - overgangsbewijs havo 3 naar 4
en havo 4 naar 5 → mbo niveau 4

H

Opleidingsbedrijven

Naast je vooropleiding zijn er voor sommige opleidingen
aanvullende toelatingseisen. Deze vind je op onze website
www.rocrivor.nl bij de desbetreffende opleiding.
Ga je een BBL-opleiding volgen? Dan is een arbeidscontract
bij een erkend leerbedrijf verplicht om toegelaten te worden.

Locaties van de opleidingen

De mobiliteit-opleidingen worden gegeven op de locatie
Franklinstraat in Tiel. Hier zijn grote praktijkruimtes gevestigd
voor deze opleidingen waar je veel leert door te oefenen in de
praktijk.
De niveau 2 en 3 opleidingen van Transport en Logistiek
worden gegeven op de locatie Gijsbert Stoutweg in Tiel. Op
deze locatie kun je alle logistieke opdrachten goed oefenen,
voordat je de praktijk in gaat.
De niveau 4 opleidingen van Transport en Logistiek worden
gegeven op onze hoofdlocatie Bachstraat in Tiel.

Niveau

Leerweg

Duur

Kosten leermiddelen

2
3
2
3
4

BBL
BBL
BBL
BBL
BBL

2 jaar
3 jaar
2 jaar
3 jaar
2 jaar

1e jaar € 400,- (indicatie)
1e jaar € 750,- (indicatie)
1e jaar € 400,- (indicatie)
1e jaar € 750,- (indicatie)
1e jaar € 750,- (indicatie)

2
2
3
3
4
4
4

BBL
BOL/BBL
BBL
BBL
BBL
BOL
BOL

2 jaar
2 jaar
2 jaar
3 jaar
3 jaar
3 jaar
3 jaar

1e jaar € 350,- (indicatie)
1e jaar € 300,- (indicatie)
1e jaar € 350,- (indicatie)
1e jaar € 350,- (indicatie)
1e jaar € 300,- (indicatie)
1e jaar € 350,- (indicatie)
1e jaar € 450,- (indicatie)
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Houten Castellum
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Klaar voor een opleiding in de
Mobiliteit en Transport? Bekijk
op de volgende pagina’s onze
opleidingen!

Houten

5 min

Benieuwd hoe tevreden de studenten zijn over onze
opleidingen? Op onze website www.rocrivor.nl vind je de
studie in cijfers per opleiding.

In dit overzicht zie je de reistijd vanaf de belangrijkste stations in
omgeving Tiel en Geldermalsen. Houd er rekening mee dat eventuele
overstaptijden niet in het overzicht staan en dat treintijden gewijzigd
kunnen zijn. Voor de actuele treintijden kijk op ns.nl.
9 min

Je bent verzekerd van een goede opleiding
bij ROC Rivor. Wij staan op de vijfde plaats
van beste mbo-scholen in Nederland en op
nummer 1 in Gelderland! Onze docenten
kennen je persoonlijk en helpen je om het
beste uit jezelf te halen. Door de fijne sfeer
op school voel je je snel thuis.
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Het mbo heeft 2 leerwegen:
• Beroepsopleidende leerweg (BOL) → school + stage
Je gaat naar school en loopt tijdens je opleiding een of
meerdere keren stage.
• Beroepsbegeleidende leerweg (BBL) → school + werken
Je werkt bij een erkend leerbedrijf en gaat daarnaast
ongeveer 1 dag per week naar school.

Voor de opleidingen in de Mobiliteit en Transport dien je te
beschikken over een laptop. Informatie over de specificaties
van de laptop en het aanschaffen vind je op
www.rocrivor.nl/laptop.

m

Wat betekent BOL en BBL?

Laptop
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Bij deze opleidingen werken wij samen met
opleidingsbedrijven. ROC Rivor verzorgt de lessen en de
opleidingsbedrijven kunnen jou helpen met het vinden van een
werkplek bij een erkend leerbedrijf.

Gorinchem

Zaltbommel

Mobiliteit en transport
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Eerste Autotechnicus

niveau 3 - BBL

K

GTL

Als Eerste Autotechnicus werk je aan meer ingewikkelde autoreparaties dan een Autotechnicus.
Je voert reparaties en onderhoud uit en stelt eenvoudige diagnoses. Daarbij maak je gebruik
van speciaal gereedschap en apparatuur. Ook monteer je elektronische accessoires, zoals
carkits, alarmsystemen, audiovisuele systemen en trekhaken. Je hebt contact met de klant en
geeft uitleg over de uitgevoerde werkzaamheden. Daarnaast stuur je je collega’s aan en ben je
eindverantwoordelijk voor hun werk.
Deze opleiding is zeer praktijkgericht. Tijdens de lessen
op school leer je zowel theoretische als praktische
basisvaardigheden. Je bent ook veel in de werkplaats op
school te vinden. Je leert over:
•
•
•
•

het stellen van diagnoses
het werken met elektronisch gestuurde apparatuur
de vaktermen in de autotechniek
het omgaan met klanten

Nieuwe technieken

Na het afronden van deze opleiding kun je gaan werken of
doorstromen naar de niveau 4 opleiding Technisch Specialist
Personenauto’s.
Tijdens de opleiding heb je een baan van minimaal 20 uur bij
een erkend leerbedrijf die past bij je opleiding. Je gaat 1 dag
per week naar school.

Waar kun je gaan werken?
• gespecialiseerde garagebedrijven
• onderhoudswerkplaatsen

Je ziet steeds meer elektrische auto’s op de weg.
Daarvoor hebben wij het nieuwste lesmateriaal in huis,
zodat jij ook leert hoe je deze auto’s moet repareren.

Autotechnicus

niveau 2 - BBL

B

K

GTL

Als Autotechnicus voer je onderhoudswerkzaamheden en reparaties uit. Dit doe je zelfstandig, maar
wel onder leiding van een ervaren automonteur. Als er een storing is, ga je op zoek naar de oorzaak
en los je deze op. Ook houd je je bezig met (de)monteren en afstellen van auto-onderdelen. Jij weet
hoe een motor in elkaar zit en je hebt verstand van moderne elektronica van auto’s. Daarna zorg je
ervoor dat auto’s afleveringsklaar zijn.
De opleiding is zeer praktijkgericht. Je bent tijdens de lessen
op school veel te vinden in de werkplaats, waar je samenwerkt
met je medestudenten. Je leert over:
•
•
•
•
•

het vervangen van auto-onderdelen
het repareren van auto-onderdelen
het afstellen van auto-onderdelen
het werken met moderne apparatuur
het omgaan met klanten

Na deze opleiding kun je gaan werken of doorstromen naar de
niveau 3 opleiding Eerste Autotechnicus.

Sleutelen aan auto’s in een echte garage
We werken met opdrachtgevers en klanten in een echte
garage. Dat betekent dat er soms een old timer wordt
binnengereden en die mag jij dan onder handen nemen!

Tijdens de opleiding ga je 1 dag naar school en werk je
minimaal 20 uur per week bij een erkend leerbedrijf.
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Bedrijfsautotechnicus

niveau 2 - BBL

B

K

GTL

Als Bedrijfsautotechnicus repareer en controleer je trucks. Je werkt onder andere aan de systemen in
de vrachtwagen. Daarnaast controleer je laadkleppen, verwarmings-en koelinstallaties en sloten van
bijvoorbeeld zeecontainers. Je verzorgt standaard onderhoudsbeurten, metingen en eenvoudige reparaties.
Ook assisteer je bij keuringen en inspecties van trucks. Als Bedrijfsautotechnicus werk je in teamverband
onder leiding van een ervaren monteur.
De opleiding is zeer praktijkgericht. Tijdens de lessen
op school leer je zowel theoretische als praktische
basisvaardigheden. Je bent ook veel in de werkplaats op
school te vinden. Je leert over:

Waar kun je gaan werken?
• werkplaatsen van truckdealers
• bedrijfsautobedrijven
• transportbedrijven

• het controleren en repareren van systemen in een
bedrijfsauto
• het uitvoeren van onderhoudsbeurten en metingen
• het assisteren bij keuringen en inspecties van trucks
Tijdens de opleiding heb je een baan van minimaal 20 uur per
week bij een erkend leerbedrijf die past bij je opleiding. Je
gaat 1 dag per week naar school.

Eerste bedrijfsautotechnicus

K

GTL

niveau 3 - BBL
Als Eerste Bedrijfsautotechnicus voer je complexere onderhoudsbeurten en reparaties uit dan een
Bedrijfsautotechnicus. Je stelt diagnoses met moderne apparatuur als er een storing is aan een vrachtwagen
of truck. Ook monteer je complexe (elektronische) accessoires. Je werkt met kleine machines en getrokken
materieel, zoals opleggers en aanhangwagens. Bij storingen heb je contact met de klant en geef je uitleg over
de uitgevoerde werkzaamheden. Jij bent eindverantwoordelijk voor het uitgevoerde werk en houdt toezicht op
minder ervaren collega’s.

Aanmelden

Hoef jij niet meer te kiezen en wil je de
opleiding Bedrijfsautotechnicus volgen?
Meld je aan voor de opleiding op
www.rocrivor.nl en klik rechts bovenin op
‘Aanmelden’. Tot ziens bij ons op school!

Na het behalen van deze opleiding kun je gaan werken
of doorstromen naar de niveau 3 opleiding Eerste
Bedrijfsautotechnicus.

Deze opleiding is zeer praktijkgericht. Je leert over:
•
•
•
•

het stellen van diagnoses en het oplossen van storingen
het monteren van complexe (elektronische) accessoires
het aansturen van collega’s
het communiceren met klanten en chauffeurs

Tijdens de opleiding heb je een baan van minimaal 20 uur per
week bij een erkend leerbedrijf die past bij je opleiding. Je
gaat 1 dag per week naar school.
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Na deze opleiding kun je gaan werken of doorstromen naar de
niveau 4 opleiding Technisch Specialist Personenauto’s.

Waar kun je gaan werken?
• werkplaatsen van truckdealers
• bedrijfsautobedrijven
• transportbedrijven

Mobiliteit en transport
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Logistiek Medewerker

niveau 2 - BOL/BBL

B

K

Als Logistiek Medewerker verzamel je bestellingen en zorg je ervoor dat de klant zijn product in goede staat
ontvangt. Je werkt zorgvuldig en vlot. Je bent verantwoordelijk voor het hele logistieke proces: lossen,
controleren, opslaan, sorteren, stickeren en ompakken van goederen. Voorraadbeheer en het verplaatsen van
goederen in het magazijn behoren ook tot je taken. Hiervoor gebruik je eventueel een heftruck. Daarnaast werk
je veel samen met je collega’s om het logistieke en administratieve proces goed te laten verlopen. Soms heb
je ook contact met klanten. Om mensen te informeren over de bezorgtijd, werk je met moderne (computer)
apparatuur, zoals track and trace.

Technisch Specialist
Personenauto’s

K

niveau 4 - BBL

GTL

H

Let op!

Bij deze opleiding word je toegelaten
met een diploma niveau 3 autotechnicus.

Als Technisch Specialist Personenauto’s los je vooral de lastige en vage problemen op binnen personenauto’s,
waar anderen niet uitkomen. Je maakt daarbij gebruik van jouw specialistische kennis en ervaring. Je focus
ligt op het snel en efficiënt opsporen van storingsoorzaken en je zoekt daarbij naar de beste oplossing voor
het probleem. Je voert complexe reparaties uit en je neemt de leiding in het diagnoseproces. Je bent daarom
iemand die graag verantwoordelijkheid draagt, iets uitzoekt, je hebt analytisch vermogen en je bent klant
-en servicegericht. De technische informatie wissel je uit met collega-specialisten, leveranciers en de klant.
Tenslotte registreer je het diagnoseproces.
De opleiding is zeer praktijkgericht. Je verdiept jouw
systeemkennis en vaardigheden en leert:
•
•
•
•
•
•

het stellen van diagnoses
het werken met complexe elektronisch gestuurde apparatuur
werk plannen, voorbereiden en organiseren
klantvriendelijk communiceren
leidinggeven
kwaliteits- en milieubewust werken

Tijdens de opleiding heb je een baan van minimaal 20 uur per
week bij een erkend leerbedrijf die past bij je opleiding. Je
gaat 1 dag per week naar school.
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Na het afronden van deze opleiding kun je gaan werken of
doorstromen naar een hbo-opleiding.

Waar kun je gaan werken?
• gespecialiseerde garagebedrijven
• onderhoudswerkplaatsen

Word jij hier blij van?

Checken of deze opleiding echt bij jou past? Bekijk
op www.rocrivor.nl de checklist, meer informatie,
beroepsfilmpjes en stel je vragen aan onze docenten.

Mobiliteit en transport

Tijdens de opleiding krijg je lessen die goed aansluiten op de
praktijk. Je leert over:
•
•
•
•

het omgaan met gevaarlijke en bederfelijke goederen
het bewaken van ieders veiligheid op de werkvloer
het besturen van een heftruck
het plannen van jouw logistieke werkzaamheden

Na deze opleiding kun je gaan werken of doorstromen naar de
niveau 3 opleiding Logistiek Teamleider.
Kies je voor BOL of BBL?
Bij de BOL-opleiding volg je theorie- en praktijklessen op
school en loop je stage bij een erkend leerbedrijf. De BOLvariant van Logistiek Medewerker valt onder het profiel MBO2
Dienstverlening.

Ga jij voor de BOL-variant van deze opleiding? Kijk dan in de
brochure van MBO2 Dienstverlening of op onze website www.
rocrivor.nl voor meer informatie.
Bij de BBL-opleiding heb je een baan van minimaal 20 uur bij
een erkend leerbedrijf. Je gaat 1 dag per week naar school.

Internationale werkgevers

Met deze opleidingen kun je gaan werken bij
internationale werkgevers zoals Kuehne Nagel, Schlecker,
Vonk en Co, Simon Loos en DHL.

Mobiliteit en transport
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Logistiek teamleider

niveau 3 - BBL

K

GTL

Chauffeur Goederenvervoer

B

K

GTL

niveau 2 - BBL
Als Logistiek Teamleider houd je je bezig met het gehele logistieke proces. Je organiseert, plant en
verdeelt de werkzaamheden onder je collega’s. Je begeleidt en controleert hen bij de uitvoering
hiervan. Daarnaast voer je zelf ook magazijnwerkzaamheden en andere logistieke taken uit. Je
werkt onder leiding van het Hoofd Magazijn. Je adviseert jouw leidinggevende of de directie over
bijvoorbeeld de productkwaliteit, milieueisen, magazijnbeheer en andere logistieke zaken.
Deze opleiding is zeer praktijkgericht. De lessen die je op
school krijgt, sluiten goed aan op de praktijk. Je leert over:
•
•
•
•
•
•
•

het logistieke proces
de positie van een magazijn in de logistieke keten
het plannen, volgen en bijsturen van logistieke processen
inwerken, begeleiden en leidinggeven
het doen van verbetervoorstellen m.b.t. het logistieke proces
het bewaken van ieders veiligheid op de werkvloer
overlegstructuren organiseren en uitvoeren

Na het behalen van deze opleiding kun je gaan werken
of doorstromen naar een niveau 4 opleiding. Opleidingen
die goed aansluiten zijn Manager Transport en Logistiek,
Vestigingsmanager Groothandel of Logistiek Supervisor.

Baangarantie

Met deze opleidingen heb je een baangarantie. Door het
grote personeelstekort in de Transport en Logistiek, heb
jij direct na de opleiding een baan!

Tijdens de opleiding heb je een baan van minimaal 20 uur per
week bij een erkend leerbedrijf. Je gaat 1 dag per week naar
school.

Als Chauffeur Goederenvervoer rijd je goederen naar bedrijven of consumenten. De vrachtwagen is
jouw werkplek, want je bent continu onderweg. Je klanten zitten namelijk in heel Europa. Je maakt een
routeplanning aan de hand van de datums en tijden waarop je moet laden en lossen. Hierbij maak je gebruik
van navigatiemiddelen en boordcomputers. Het is de bedoeling dat je de lading zo efficiënt mogelijk laadt,
vervoert en lost. Daarbij houd je rekening met de rij- en rusttijden. Tenslotte verricht je klein onderhoud aan de
vrachtwagen en houd je de vervoersadministratie bij.
De opleiding is zeer praktijkgericht. Je werkt 4 dagen in
de week. Daar doe je veel praktijkervaring op. Tijdens de
opleiding behaal je ook je vorkheftruckcertificaat en je
certificaat voor bedrijfshulpverlening. Het kan zijn dat je nog
niet oud genoeg bent om op een vrachtwagen te rijden.
Tijdens de opleiding leer je over:
•
•
•
•
•
•

Medische keuring

Vorkheftruckcertificaat

Na het behalen van deze opleiding kun je gaan werken of
doorstromen naar de niveau 3 opleiding Planner Wegtransport.

Mobiliteit en transport

Met de mbo-opleiding Chauffeur Goederenvervoer kun je
werken bij allerlei soorten transportbedrijven.

Voordat je aan de opleiding Chauffeur Goederenvervoer
begint, krijg je een medische keuring.

bedrijfswagentechniek
administratie goederenvervoer
(vracht)wagentheorie
vervoeren van gevaarlijke stoffen (ADR)
geconditioneerd vervoer (ATP)
rituitvoering

Tijdens de opleiding heb je een baan van minimaal 20 uur per
week bij een erkend leerbedrijf. Je gaat 1 dag per week naar
school.
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Waar kun je gaan werken?

Je hebt voor deze opleiding naast een laptop
een vorkheftruckcertificaat nodig. Deze behaal je
voorafgaand aan de start van de opleiding. Kosten voor
de vorkheftruckcertificaat zijn niet inbegrepen in de
genoemde kosten (indicatie) aan het begin van deze
brochure.

Twee diploma’s

Bij het afronden van deze opleiding behaal je ook het
diploma Logistiek Medewerker niveau 2.

Mobiliteit en transport
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Planner Wegtransport

niveau 3 - BBL

K

GTL

Als Planner Wegtransport stel je transportritten samen en doe je routevoorstellen. Dat doe je aan de hand
van transportopdrachten die zijn binnengekomen. Je controleert de planning constant en stelt de planning
bij als dat nodig is. Jij bent als Planner Wegtransport het aanspreekpunt voor zowel de chauffeurs als de
opdrachtgevers. Daarnaast stuur je je assistent-planners en de chauffeurs aan en motiveer je hen. Je werkt vaak
in ploegendiensten, omdat de chauffeurs 24 uur per dag op weg zitten en voortdurend begeleiding nodig hebben.

Logistiek Supervisor

niveau 4 - BBL

K

GTL

H

Als Logistiek Supervisor regel je alles wat met logistiek te maken heeft binnen een bedrijf. Jij bent degene
die de werkzaamheden binnen het magazijn organiseert en plant. Je zorgt voor vlekkeloze logistieke
processen. Daarbij stuur je de teamleider(s) en je medewerkers aan. Je adviseert het management over
het personeelsbeleid en je stelt het afdelingsplan en budget op. Je hebt contact met (potentiële) klanten
en sluit contracten af. Je onderhoudt deze zakelijke contacten intensief en handelt eventuele klachten af.

De opleiding is zeer praktijkgericht. De lessen die je op school
krijgt, sluiten goed aan op de praktijk. Je leert:
• plannen van routes
• professioneel communiceren
• documenteren over transporten

Samenwerking regio Rivierenland

ROC Rivor heeft de opleidingen ontwikkeld in
samenwerking met het bedrijfsleven uit regio
Rivierenland en VNO-NCW Rivierenland. Detacheerders
Aldiver en STL ondersteunen bij de plaatsing van
studenten bij bedrijven voor stages en leerwerkplekken.
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Tijdens de opleiding heb je een baan van minimaal 20 uur per
week bij een erkend leerbedrijf. Je gaat 1 dag per week naar
school.
Na het afronden van deze opleiding kun je gaan werken
of doorstromen naar een niveau 4 opleiding. Opleidingen
die goed aansluiten zijn Manager Transport en Logistiek,
Vestigingsmanager Groothandel of Logistiek Supervisor.

Waar kun je gaan werken?

• een transportbedrijf
• een logistiek bedrijf dat haar eigen transport regelt

Mobiliteit en transport

De opleiding is zeer praktijkgericht. De lessen die je op school
krijgt, gaan over:
•
•
•
•
•
•
•

Na het behalen van deze opleiding kun je gaan werken of
doorstromen naar een hbo-opleiding.

Waar kun je gaan werken?

leidinggeven
logistiek beleid
inkoop
relatiebeheer
personeelsmanagement
transportmanagement
communicatie

•
•
•
•
•

Tijdens de opleiding heb je een baan van minimaal 20 uur per
week bij een erkend leerbedrijf. Je gaat 1 dag per week naar
school.

distributiecentra
transportbedrijven
groothandels
productiebedrijven
veilingen

Logistieke hotspot

Regio Rivierenland behoort tot de top 7 van de
Nederlandse logistieke hotspots. Hierdoor kun jij bij
erkende leerbedrijven in deze regio meegroeien in de
innovatieve ontwikkelingen.

Mobiliteit en transport
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Vestigingsmanager Groothandel
niveau 4 - BOL

K

GTL

H

Als Vestigingsmanager Groothandel beheer je een vestiging tot ongeveer 25 medewerkers.
Je organiseert en begeleidt allerlei werkzaamheden op het gebied van verkoop, inkoop,
logistiek en financiën. Daarnaast zorg je voor het personeelsbeleid. Processen rondom
het magazijn en de voorraad houd je in de gaten. Tenslotte beheer je het assortiment- en
marketingbeleid en geef je hierover advies aan de regiomanager of directie.

Manager Transport en Logistiek
niveau 4 - BOL

K

GTL

H

Als Manager Transport en Logistiek heb je een verantwoordelijke en afwisselende baan. Je werkt
bijvoorbeeld bij een transportbedrijf, een logistiek dienstverlener of een distributiecentrum. Je bent
onder andere verantwoordelijk voor het regelen van praktische zaken rondom ontvangst, opslag en
vervoer van goederen. Daarbij hoort het afstemmen van de voorraad op de behoefte (niet teveel en
zeker niet te weinig) en het efficiënt inzetten van vrachtwagens. Je bent ook aanspreekpunt voor
planners, logistieke medewerkers en vrachtwagenchauffeurs. Je verdeelt taken onder je collega’s zodat
alles efficiënt en goed wordt uitgevoerd. Daarnaast heb je te maken met in- en externe klanten.

Tijdens deze opleiding leer je om het voorraadbeheer en
transport zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. Je krijgt zowel
theorie- als praktijkopdrachten over:
•
•
•
•
•
•
•

logistieke processen
voorraadbeheer
informatiesystemen
marketing
managementtaken
bedrijfseconomie
personeelsbeleid

Internationale werkgevers

Bij het behalen van je diploma Manager Transport en
Logistiek behaal je ook het ‘Ondernemersdiploma
beroepsgoederenvervoer’.

Naast lessen op school loop je ook stage bij een erkend
leerbedrijf.
Na het behalen van deze opleiding kun je gaan werken of
doorstromen naar een hbo-opleiding.

Met deze opleidingen kun je gaan werken bij
internationale werkgevers zoals Kuehne Nagel, Schlecker,
Vonk en Co, Simon Loos en DHL.
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Ondernemersdiploma

Waar kun je gaan werken?
•
•
•
•
•

distributiecentra
transportbedrijven
groothandels
productiebedrijven
veilingen

Mobiliteit en transport

Tijdens deze opleiding krijg je zowel theorie- als
praktijkopdrachten over:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Topopleiding

Deze opleiding behoort tot de beste van Nederland
en is in de Mbo Keuzegids 2020 gewaardeerd als
topopleiding. Eén ding is zeker, deze opleiding vinden
heel veel studenten top!

leidinggeven
logistiek beleid
inkoop- en verkooptechnieken
marketing
personeelsmanagement
bedrijfsadministratie en -economie
commercieel beleid
transportmanagement
communicatie

Na het behalen van deze opleiding kun je gaan werken of
doorstromen naar een hbo-opleiding.

Waar kun je gaan werken?

Naast lessen op school loop je ook stage bij een erkend
leerbedrijf.

•
•
•
•
•

veilingen
distributiecentra
transportbedrijven
groothandels
productiebedrijven

Mobiliteit en transport
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Locaties

Contact

Social Media

Open dagen

Tiel
• Bachstraat 1 (hoofdlocatie)
4003 KZ Tiel

Heb je een algemene vraag?
Neem dan telefonisch contact
op via 0344-656200 of mail
naar info@rocrivor.nl.
Je kunt ook gebruik maken van
het contactformulier onderaan
de website.

Wil je op de hoogte blijven van
nieuws, projecten en events?
Dan kun je ROC Rivor volgen via
social media:

Benieuwd naar onze locaties,
de sfeer in de school en de
opleidingen? Kom dan langs op
een van onze Open Dagen in Tiel
en Geldermalsen en maak kennis
met ROC Rivor!

• Beethovenstraat 22
4003 KX Tiel
• Franklinstraat 1
4004 JK Tiel

facebook.com/jouwrocrivor

Wij zijn bereikbaar van ma t/m
vrij van 08.00 tot 16.30 uur
(feestdagen uitgezonderd).

• Gijsbert Stoutweg 11
4005 LE Tiel

instagram.com/roc_rivor

Algemeen postadres:
ROC Rivor
Postbus 365
4000 AJ Tiel

• Voor de Kijkuit 5
4001 HG Tiel
Geldermalsen
• Oudenhof 3
4191 NW Geldermalsen

youtube.com/rocrivor

NE

CULEMBORG

DE

RR

Informatieavond
• Donderdag 24 juni 2021
• 18.30 - 20.30 uur

linkedin.com/school/roc-rivor

Heb je een vraag over een
opleiding of cursus?
Op www.rocrivor.nl vind je
onderaan elke opleidingspagina
een knop waarmee je direct
aan een docent je vragen kunt
stellen.

• Poppenbouwing 3b
4191 NZ Geldermalsen

Open Dag
• Donderdag 26 november 2020
18.00 - 20.30 uur
• Donderdag 11 maart 2021
18.00 - 20.30 uur

Meld je vooraf aan via
www.rocrivor.nl/opendag.

twitter.com/rocrivor

Meelopen

Wil je een goed beeld krijgen van
een opleiding en hoe het is om
bij ROC Rivor op school te zitten?
Kom dan een dagje bij een van
onze mbo-opleidingen meelopen.
Dit kan van oktober 2020 t/m mei
2021. Aanmelden hiervoor via
www.rocrivor.nl/meelopen.
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Kijk voor het actuele opleidingsaanbod en meer informatie op www.rocrivor.nl

