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Meder Lokfahrschule Krefeld maakt deel uit
van Meder Lokführerdienste Tönisvorst-Vorst.
Eigenaar Dipl.-Ing. Martin J. Meder is al jarenlang
als onafhankelijke machinist/treinbestuurder in
heel Duitsland met succes actief. Hij heeft sinds
1989 ervaring opgedaan op de meest uiteenlopende tractiesoorten; van stoom- tot diesellocomotieven en van elektrische locomotieven tot treinstellen in zowel passagiers- als goederendiensten.
Daarnaast ook bij diverse opdrachten in de reparatie en onderhout van de spoorwegen en bij vergunningsplichtige zware transporten. Deze
speciale spoorweg ervaring vormt een waardevolle basis bij het samenstellen van opleidingen
voor machinsten en treinbestuurders.
De consequente bijscholing voor opleiders en examinatoren die gecertificeerd zijn volgens de EUrichtlijnen voor het examineren van machinisten/
treinbestuurders garanderen een hoge opleidingskwaliteit en bieden daardoor uitstekende plaatsingsmogelijkheden voor onze afgestudeerden.
Het gecertificeerde opleidingsconcept is sinds
2005 voortdurend verfijnd en aangepast aan de
eisen van zowel de arbeidsmarkt als de regelgeving.
Al met al zijn er drie gecertificeerde vakdocenten
en examinatoren, een bedrijfsleider van de spoorwegen en een ervaren wagenmeester beschikbaar
voor de cursisten.
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Meder Lokfahrschule
Krützpoort 25
D - 47804 Krefeld
Telefon: 0 21 51 - 3 27 91 60
Telefax: 0 21 51 - 3 27 91 64
Aussenstelle Travemünde ASL
Meder Lokfahrschule
Zum Hafenplatz 1
D - 23570 Lübeck-Travemünde
Telefon: 0 45 02 - 8 89 98 08
Telefax: 0 45 02 - 8 89 98 15
www.meder-lokfahrschule.de
info@meder-lokfahrschule.de
e-Mail: info@meder-lokfahrschule.de
Vom Eisenbahn-Bundesamt seit 2011 anerkannte
Eisenbahn-Fachschule
VMS-Nr.: 3270017
3465-DE-34ataa/010-2016#021
Vom Eisenbahn-Bundesamt seit 2013 anerkannte
Stelle für Prüfungen zum Triebfahrzeugführer
VMS-Nr.: 3308229
3462-DE-34ataf/053-1103#001
Bei der Bundesagentur für Arbeit akkreditiert.
Nach § 178 SGB III, § 2 AZAV
Reg.-Nr.: T-03663-2327 von
TQCert GmbH Kassel zertiﬁziert.
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Zicht op een nieuw beroep:
Volgende opleiding:
Van 1 april 2019 tot 30 maart 2020
ßnahme-Nummer: 361/152/2011

Universeel machinist/
treinbestuurder
voor de Europese rijbewijsklasse
EU – B universeel –
Vracht- en passagiersverkeer
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Doel van de opleiding:
Het verkrijgen van het universele staatsrijbewijs
voor spoorwegvoertuigen van de EU klasse –B–.
Hiermee bent u inzetbaar als machinist/treinbestuurder op alle Duitse spoorlijnen voor zowel
het passagiersbuurtverkeer als het (lange afstand)
goederenverkeer.
Geplande opleidingsperiode:
Vanaf 1 april 2019 tot 30 maart 2020
incl. 20 vakantiedagen.
De opleiding:
Het theoretische deel van de opleiding wordt gegeven in Krefeld. Om een aankomst en vertrek
zonder stress mogelijk te maken zijn de lessen van
maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 16.00 uur.
De opleiding is volledig afgestemd op de eisen
van de Europese rijbewijs regelgeving. U krijgt bij
Meder alle kennis die veel andere spoorweg opleidingsbedrijven u niet kunnen geven omdat ze
daarvoor niet zijn bevoegd.
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Inhoud van de opleiding:
De opleiding voldoet aan de vereisten van de
nieuwe EU-rijbewijsrichtlijnen en is onderverdeeld
in leermodules, die stuk voor stuk worden afgesloten met een schriftelijke test. Alle permissies en
kwalificaties verworven in de opleiding worden
gecertificeerd.
De opleiding leert: spoorweg basiskennis, training
tot rangeerder, remproefnemer, Wagencontroleur,
basisbeginselen diesel- en elektrische tractietechnologie en draaistroomtechnologie, de vanaf
12/2015 geldende nieuwe spoorweg dienstvoorschriften Ril 408 DB AG, spoorweg dienstvoorschriften niet-federale spoorwegen, treinveiligheid
PZB-systemen 90 en LZB-CIR-ELKE II en Ril 424
GGVSEB gevaarlijke goederen transporten. Elke
deelnemer ontvangt beschermende werkkleding en
de orginele voorschriften van de DB AG en opleidingsdocumenten in digitale vorm op een tabletpc.
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Toelatingseisen en wettelijke vereisten:
– leeftijd ten minste 20 jaar op de dag van het
examen
– fysieke fitheid volgens VDV 714
– psychisch geschikt
– beheersing van Duitse taal in woord en geschrift
Persoonlijke geschiktheid:
– diploma secundair onderwijs of hoger
– absoluut geen drugsgebruik en of alcoholprobleem
– bereidheid om in ploegendienst te werken en
onregelmatige diensten te draaien
– bereidheid tot transregionale mobiliteit
– bezit van het rijbewijs B en een eigen auto is
gewenst
Financiering:
–
– Eigen- of firmen-financiering op aanvraag
–

