
Thema 5 – Werken bij NS 
 
Welke beroepen zijn er in en om de trein? 
 
In de trein 
In de trein vinden we twee beroepen: de conducteur en de machinist. De conducteur zorgt 
voor de reizigers en let erop dat de trein op tijd vertrekt; de machinist bestuurt de trein. 
Samen zorgen de machinist en de conducteur ervoor dat de trein veilig kan vertrekken.  
 
Hoofdconducteur 
Iedereen heeft het altijd over de conducteur, maar 
officieel wordt de functie aan boord de 
hoofdconducteur genoemd. Vaak wordt dit afgekort 
tot hc. Zo noemen de collega’s hem of haar ook altijd: 
haacee.  
 
De hoofdconducteur let erop dat de trein veilig en op 
tijd vertrekt. Hij of zij zorgt ervoor dat de deuren 
sluiten. Hij geeft het vertreksignaal aan de machinist 
met een fluitje. In sommige treinen gaat dat 
automatisch, maar dan is het wel de hc die op de 
knop drukt. 
 
Verder is de hc er om reizigers te informeren en om 
vervoerbewijzen te controleren.  
Als je geen kaartje hebt, kan de hc je een kaartje 
verkopen, maar dat is wel fors duurder: 35 euro 
extra. 
 
Een hc zorgt er ook voor dat alles netjes verloopt op 
de trein. Hij/zij kan dan ook boetes geven aan 
mensen die zich niet goed gedragen of andere 
reizigers lastig vallen. Daarnaast heeft elke hc een 
EHBO-diploma. Wel een prettig idee, toch? 
 
De hc heeft ook de taak om de stations om te roepen en daarnaast loopt hij zijn 
serviceronde. Tijdens de serviceronde kan de hc kaartjes controleren, maar hij/zij is er vooral 
om de mensen in de trein te helpen bij vragen. Wanneer een trein later dan gepland aankomt 
op een station en je wilt overstappen, dan kan de hc je helpen met het opzoeken van de 
juiste trein en naar welk perron je moet. In nieuwe treinen, zoals de nieuwe Sprinters, 
gebeurt het omroepen automatisch.  
 
Machinist 
De machinist bestuurt de trein. Vroeger had hij altijd een leerling bij zich, de stoker. Die 
moest ervoor zorgen dat het vuur van de stoomlocomotief bleef branden. Van de machinist 
leerde hij hoe hij een trein moest besturen. Vanaf die tijd wordt een machinist meester 
genoemd. Dat gebeurt nu nog steeds. Iedere hc noemt zijn machinist meester. Dat wil niet 
zeggen dat de machinist hoger in rang is. De hc is officieel de chef van de trein en ze werken 
samen. 
 
Een machinist wordt ook wel treinbestuurder genoemd, maar eigenlijk klopt dat niet. Een 
machinist stuurt niet, zoals in een auto. De trein gaat vanzelf in de goede richting, doordat 
de wielen over rails rijden. Maar dat wil niet zeggen dat machinist zijn gemakkelijk is! Zo 
moet hij van elke route die hij rijdt – traject noemen ze dat bij het spoor – uit zijn hoofd 
weten hoeveel seinen er staan, en waar. Want hij mag er natuurlijk geen eentje missen. 



Hij moet ook weten welke wissels er allemaal zijn. 
Zodat hij kan ingrijpen als de trein verkeerd rijdt. 
Dat gebeurt bijna nooit, maar je kunt nooit 
weten. 
 
Het is dan ook uitkijken geblazen voor de 
machinist. Of hij wel oplettend is, wordt constant 
in de gaten gehouden. Bij treinen zit onder de 
voet van de machinist een pedaal, die 
dodemanspedaal of dodemansknop wordt 
genoemd. Tijdens de rit moet de machinist het 
pedaal steeds ingedrukt houden, en elke 60 

seconden even loslaten. Als het pedaal te lang wordt ingedrukt of losgelaten, kan dat 
betekenen dat de machinist slaapt of opeens ziek is geworden. Daarom stopt de trein 
automatisch als dit gebeurt.  
 
Servicemedewerkers 
Op het station werken verder nog heel veel 
medewerkers. Zij zijn er allemaal om de 
reizigers te helpen. Zo zijn er mensen die de 
reizigers informatie geven, als ze iets niet 
kunnen vinden. Op het station werken mensen 
van Tickets & Services die onder andere  
kaartjes verkopen en informatie geven. Verder 
zijn er mensen die ervoor zorgen dat alles 
netjes verloopt in het station en op de perrons, 
zodat de reizigers veilig kunnen reizen. Dit zijn 
medewerkers Service & Veiligheid. Net als de 
hc mogen ze mensen boetes geven als dat 
moet. Ze mogen mensen ook staande houden 
en daarna overdragen aan de politie, als dat  
nodig is. En er zijn ook nog mensen die zorgen  
dat het logistieke proces op een perron goed  
verloopt, bijvoorbeeld bij het koppelen van twee 
 treinen. Deze mensen worden Procesleider  
Perron genoemd, of PLP. 
 
Buiten de trein 
Om ervoor te zorgen dat de treinen rijden, werken er nog veel meer mensen bij het spoor. Ze 
verzorgen de administratie, maken reclame voor NS, onderhouden het spoor en de treinen, 
zorgen ervoor dat alle wissels goed staan en nog veel meer.  
 
  



Uniformen  
Alle medewerkers van NS Reizigers op het station of op de trein dragen een donkerblauw 
pak. Bekijk ze maar eens goed, dan zie je de verschillen. Zo heeft de hc een rode bies op zijn  
jas, en draagt de servicemedewerker altijd een rode pet. Veiligheidsmedewerkers lijken een 
beetje op een politieagent, vind je niet? Hun werk lijkt ook een beetje op dat van de politie. 
 

 
   Uniformen machinist 

Uniform medewerker Service & Veiligheid Uniform medewerker Ticket & Services 

Uniformen hoofdconducteur 


