Versie 11-2016

opleidingen
Doelstelling ADR-certificaat basis (stukgoed), 1 e opleiding / herhaling
De chauffeur die met zijn vrachtauto of tankwagen gevaarlijke stoffen vervoert, zal
van de ADR voorschriften het nodige moeten weten. Veel van de voorschriften
hebben betrekking op veiligheid. Het is voor iedereen dus van groot belang dat de
chauffeur die met het vervoeren van gevaarlijke stoffen belast wordt, weet wat hij
doen moet – en soms niet moet doen – als het een keer misgaat.
Introductie
Op grond van het ADR-verdrag moeten chauffeurs die gevaarlijke stoffen vervoeren
in het bezit zijn van een ADR vakbekwaamheidscertificaat. De overheid heeft CCV
aangewezen als exameninstituut voor de ADR examens. Als u slaagt voor één of
meerdere ADR examens, ontvangt u een ADR certificaat van CCV. CCV voert, naast
de examens, ook het toezicht op de opleidingen uit. U kunt alleen examen doen als
u een door CCV erkende ADR opleiding heeft gevolgd. Ito opleidingen, die deze
opleiding verzorgt, kan bij CCV het examen aanvragen. Het is niet mogelijk u direct
bij CCV aan te melden voor één of meerdere (verlengings) examens. Het
basiscertificaat ADR met eventueel een aantekening voor tankvervoer, klasse 1 en
klasse 7 is vijf jaar geldig. Daarna is een verlengingstoets noodzakelijk om in het
bezit te komen van een nieuw geldig basiscertificaat.
Doelgroep
Medewerkers en chauffeurs die gevaarlijke stoffen in stukgoed of als losgestort
moeten laden, lossen of transporteren. De medewerker van een chemokar moet ook
in het bezit zijn van het basiscertificaat ADR.
Opleidingsniveau
Je hebt geen specifieke vooropleiding nodig om de opleiding ADR stukgoed (basis)
te volgen. Inzet en motivatie zijn de belangrijkste voorwaarden. Alles wat je moet
weten is in het lesplan opgenomen.
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Inhoud
Onderwerpen die onder meer aan bod komen zijn in de module Basis:
•

Wetgeving vervoer gevaarlijke stoffen;

•

Gevarenklassen, etiketten en gevaareigenschappen;

•

Documenten bij het vervoer;

•

Verpakkingen voor gevaarlijke stoffen;

•

Beschermen van het milieu en handelen bij incidenten;

•

Uitrusting, werking en gebruik;

•

Brand en brandbestrijding;

•

Voorzorgsmaatregelen;

•

Regels voor het vervoer;

•

Vrijgestelde hoeveelheden, LQ en EQ;

•

Aansprakelijkheid;

•

Laden en lossen;

•

Kenmerking en etikettering voertuigen (stukgoed, losgestort);

•

Casussen.

Resultaat
De opleiding wordt afgerond met een examen afgenomen door het CCV. U kunt dus
alleen examen doen als u een door CCV erkende ADR opleiding heeft gevolgd. Bij
positief resultaat ontvangt u het ADR certificaat.
Duur / locatie
2,5 Dag - Nieuwe opleiding, respectievelijk 18 uur uitgevoerd in Montfoort,
Bladel, Zwartsluis of bij u op locatie. De lestijden zijn van 8.30 - 12.30u en van 13.00
- 16.00u.
2 Dagen - Herhaling, respectievelijk 14 uur uitgevoerd in Montfoort, Bladel,
Zwartsluis of bij u op locatie. De lestijden zijn van 8.30 - 12.30u en van 13.00 16.00u.
Maximaal aantal deelnemers
Per docent theorie: 20 deelnemers, per docent praktijkoefening: 10 deelnemers.
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Over code 95
Deze opleiding is door Ito opleidingen gecertificeerd bij het CCV in het kader van de
verplichte nascholing voor beroepschauffeurs. Met de code 95 toont u aan dat u
vakbekwaam bent. Code 95 is een aanduiding op het rijbewijs (met een einddatum)
die achter een voertuigcategorie is geplaatst . Deze code is verplicht voor het
beroepsmatig besturen van een voertuig waarvoor rijbewijs C1(E), C(E), D1(E) of
D(E) noodzakelijk is. Deze code is vijf jaar geldig.
Subsidiemogelijkheden
Ito opleidingen is erkend door diverse Scholingsfondsen. Transportbedrijven die
bijdragen aan het SOOB-scholingsfonds kunnen in aanmerking komen voor een
stimuleringspremie op de cursusprijs. Het huidige subsidiebeleid van het SOOB kan
wijzigen. Voor de volledige informatie kijk op www.soob-subsidiepunt.nl Ito
opleidingen kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het wel of niet ontvangen
van SOOB-subsidie.
Kosten exclusief B.T.W. - Nieuwe opleiding
•

2,5 dag: € 440,00;

•

Optioneel 14 uur registratie bij het CCV in het kader van de verplichte
nascholing code 95: € 40,00;

•

Lunch: inclusief (open programma);

•

Lesboek: inclusief;

•

Examenkosten: inclusief.

Kosten exclusief B.T.W. - Herhaling
•

2 dagen: € 330,00;

•

Optioneel 14 uur registratie bij het CCV in het kader van de verplichte
nascholing code 95: € 40,00;

•

Lunch: inclusief (open programma);

•

Lesboek: inclusief;

•

Examenkosten: inclusief.
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Aanmelden / data open programma
Voor aanmelding en het inzien beschikbare data in het open programma kunt u
gebruik maken van onze website www.ito-opleidingen.nl. Indien u nog vragen of
opmerkingen heeft over deze opleiding, dan kunt u gebruik maken van de
contactpagina op onze website www.ito-opleidingen.nl of bellen met het
bedrijfsbureau van Ito opleidingen via het algemene telefoonnummer 0348 - 46 88
26.
Algemene informatie
Ito opleidingen afgekort Ito is een landelijk opererend trainingsinstituut die
opleidingen verzorgt op het gebied van veiligheid, transport, logistiek en milieu.
Naast trainingen op basis van open inschrijving biedt Ito de mogelijkheid om
trainingen bedrijfsspecifiek te organiseren, de zogenaamde in-company trainingen.
Hierbij wordt nadrukkelijk gezocht naar aansluiting van de opleiding aan de
praktijksituatie van de medewerkers van dat bedrijf. Het grote voordeel is dat men
zowel de theorie- als de praktijkinstructie kan aanpassen aan de in het bedrijf
gewenste bijzonderheden of omstandigheden, zodat optimale invulling van tijd en
opleiding gegarandeerd kan worden.
“One Stop Shopping”
Onze missie bij Ito is het leveren van ongeëvenaarde klanttevredenheid. Dat vraagt
om opleidingen die een toegevoegde waarde hebben voor organisaties dan wel
personen die wij trainen. We hebben een toegewijd team met vakidioten met hun
eigen specialisme.
Ito werkt met strategische partners waarvan het aanbod goed aansluit bij het
opleidingstraject dat door Ito verzorgd kan worden. Ito ontzorgt de klant door een
breed pakket aan te bieden onder één dak waarbij Ito de regie heeft.
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Waarom Ito?
•

U profiteert van enthousiaste trainers, goed opgeleid en afkomstig uit de
praktijk;

•

U profiteert van scherp geprijsde opleidingen/trainingen, vergelijkt u gerust
met overige aanbieders;

•

Ito verzorgt de opleidingen van A tot Z en we houden van snelle en korte
lijnen;

•

Ito maakt gebruik van het professionele leerlingenadministratiesysteem Visual
Systems.

Lesmateriaal
Het lesmateriaal op het gebied van logistieke opleidingen is door Ito opleidingen
merendeel zelf geschreven volgens diverse richtlijnen.
Algemene voorwaarden
Op de verkoop van zaken en verrichten van diensten, alsmede op de uit deze
verkopen en dienstverlening voortvloeiende rechtsverhoudingen met Ito opleidingen
zijn de Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van toepassing. Deze zijn
online terug te lezen of op verzoek verkrijgbaar.

Ito opleidingen
Tasveld 9 B
3417 XS Montfoort
Postbus 11
3417 ZG Montfoort
T 0348 468826
E info@ito-opleidingen.nl
U www.ito-opleidingen.nl
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