Mobiliteit & Transport
een vak waar vaart in zit

De beroepsafdeling Mobiliteit & Transport van het Gerrit Komrij College is in de Achterhoek
één van de weinige afdelingen Mobiliteit & Transport. Op het Gerrit Komrij College biedt
de afdeling voertuigtechniek diepgang aan. In de lesstof is de aandacht uitsluitend gericht
op Mobiliteit & Transport en hoeft er ook niet gekozen te worden voor andere vormen van
techniek.
Kies jij voor Mobiliteit & Transport?
Ben je niet bang voor vieze handen en ben je goed in wiskunde, natuur- en scheikunde en wil
je graag zelfstandig leren leren? Dan is Mobiliteit en Transport aan het Gerrit Komrij College in
Winterswijk echt iets voor jou!
De opleiding wordt gegeven op vmbo bl en vmbo kl-niveau. Met een diploma vmbo Mobiliteit
en Transport kun je jouw loopbaan op diverse manieren invullen, zoals een bbl-traject
(beroepsbegeleidende leerweg), dat is een combinatie van werken en leren of een bol-traject,
waarbij je het overgrote deel van de opleiding op school bent te vinden.
Mobiliteit & Transport, een vak waar vaart in zit
Heb je gevoel voor techniek?
Wil je een vak met veel variatie?
Wil je graag zelfstandig leren?
Wil je met je handen werken?
Dan is Mobiliteit & Transport iets voor jou!
Veertien uur per week krijg je de technische vakken mobiliteit en transport. Je krijgt hierin zowel
theorie- als praktijklessen waarbij je zelfstandig leert werken. De algemene vakken zijn onder andere:
Nederlands, Engels, wiskunde, natuur- en scheikunde, lichamelijke opvoeding, culturele
& kunstzinnige vorming en maatschappijleer.
Het vakkenpakket bestaat verder uit 4 verplichte profielvakken en 4 keuzevakken.
Profielvakken:
• Motorconditie testen
• Wielophanging en carrosserie
• Verlichting- en comfortsystemen
• Transport

Keuzevakken:
• Motorsystemen
• Carrosseriebouw
• Aandrijf- en remsystemen
• Autoschade en spuiten
• Elektronica
• Bedrijfswagens

• Ritvoorbereiding en
ritafhandeling
• Fietstechniek
• Mobiele werktuigen
• Gemotoriseerde tweewieler
• Operationele magazijn
werkzaamheden

Wat kun je doen met een diploma vmbo Mobiliteit & Transport?
Een vmbo-diploma biedt toegang tot het mbo. Met een vmbo Bl-diploma kun je starten in een
niveau 2-opleiding. Met een vmbo Kl-diploma kun je instromen in een niveau 3 of 4-opleiding.
Binnen het mbo zijn er twee verschillende leerwegen:
• bbl-opleiding (beroepsbegeleidende leerweg), deeltijdopleiding, 4 dagen werken en 1 dag
school
• bol-opleiding (beroepsopleidende leerweg), fulltime opleiding met stage
Een mbo-diploma niveau 4 biedt toegang tot het hbo.

Wil je meer informatie?
Bel dan gerust naar school via telefoonnummer: 0543 551515.
Vraag dan naar dhr. Rondeel, afdelingsleider vmbo-bovenbouw
of dhr. Vergeer, docent.

