
Doorstartbaan buschauffeur
Informatie voor kandidaten 

Op de luchthaven Schiphol is vraag naar opgeleide buschauffeurs voor vervoer van

passagiers op het platform. Wil jij opgeleid worden tot buschauffeur? Deze pilot maakt voor

jou mogelijk je rijbewijs D + code 95 te halen, zodat je aan de slag kan als buschauffeur bij

HTM op het platform.

De pilot in stappen Jouw profiel

www.luchtvaartcommunityschiphol.nl

 Minimaal mbo 2 werk- en denkniveau 

 Kennis van Schiphol en de geldende 

protocollen en voorschriften

 In bezit van een geldig Nederlands 

Rijbewijs B

 Bereid om een gezondheidsverklaring in 

te vullen (via www.cbr.nl, de kosten 

hiervoor zijn € 37,80)

 Nederlands als voertaal, wenselijk basis 

Engels

 Voor werkzaamheden op het platform is 

een Schiphol-pas nodig; hiervoor word 

je gescreend door de AIVD

1. Informatiebijeenkomst waarin je 

informatie krijgt over werken bij HTM 

en de opleiding

2. Kijkje in de keuken bij HTM inclusief

een (selectie)gesprek

3. Medische keuring/intake verkeersschool

4. Start opleiding rijbewijs D + code 95

5. Start bij HTM met interne opleiding HTM

Wat houden de werkzaamheden in? 

HTM Specials is verantwoordelijk voor het vervoer van passagiers rond en op het platform van 

luchthaven Schiphol. 

Als buschauffeur rij je dus echt met je bus tussen de vliegtuigen op het platform. Je bent 

verantwoordelijk voor het vervoer van de passagiers rond en op het platform van Luchthaven 

Schiphol. Je vervult de rol van gastheer of –vrouw voor de passagiers, dus je bent 

klantvriendelijk en vindt het leuk om service- en dienstverlenend te zijn. 

Jouw passagiers zijn klanten die op vakantie of zakenreis gaan, kortom een fantastische 

doelgroep. Je werkomgeving is de boeiende wereld van luchthaven Schiphol en daardoor is 

jouw baan afwisselend en dynamisch. 

Het gaat om 32 uur per week, minder uren is bespreekbaar (minimaal 2, maximaal 9 uur per 

dag). Het rooster kent vroege, late en gebroken diensten. Werktijden van 05.50 tot 00.15 uur.

Wat betekent het voor je contract of je salaris? 

Je huidige werkgever kan je vertellen wat de arbeidsvoorwaardelijke consequenties voor jou 

zijn. 

Werken als buschauffeur op het platform

http://www.cbr.nl/


Doorstartbaan buschauffeur
Stappen van de pilot

www.luchtvaartcommunityschiphol.nl

Kijkje in de keuken

bij HTM en gesprek

Medische

keuring

Intake 

verkeers-

school

Als jij en HTM allebei 

enthousiast zijn, dan volgt 

medische keuring

Dit is een 

randvoorwaarde om te 

kunnen starten met de 

opleiding

Theorie Praktijk

Interne 

training 

HTM 

Rijbewijs D + Code 95

Aan de slag als

platformchauffeur

Opleiding tot platformchauffeur

Jij, je huidige 

werkgever en LCS 

bepalen samen of je 

start met de opleiding


