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Hoofdstuk 1: Toelichting op het raamwerk

Het onderhavige raamwerk is een document als bedoeld in artikel 156s Reglement 
rijbewijzen. In het raamwerk staan de eisen die worden gesteld aan de certificering van 
nascholingscursussen en de erkenning van opleidingsinstituten (artikel 156x Reglement 
rijbewijzen en Hoofdstuk III Regeling vakbekwaamheid bestuurders 2012). Dit raam-
werk is van overeenkomstige toepassing op de erkenning als ADR opleidingsinstituut 
in het kader van de wet vervoer gevaarlijke stoffen, gelet op de Regeling vervoer over 
land van gevaarlijke stoffen, Bijlage 3.

Dit raamwerk beschrijft hoe de divisie CCV van het CBR (hierna: CCV) toezicht houdt 
op de naleving van de nascholingseisen en erkenning van opleidingsinstituten en welke 
bezwaar- en beroepsmogelijkheden er zijn tegen opgelegde maatregelen. 

Hoofdstuk 2: Positie van de divisie CCV

CCV is aangewezen als exameninstituut dat besluit tot erkenning van opleidingsin-
stituten voor het uitvoeren van nascholingscursussen en tot certificering van nascho-
lingscursussen. Daarnaast houdt CCV toezicht op de naleving van de eisen die hieraan 
worden gesteld. Dit gebeurt op basis van de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement 
rijbewijzen en de Regeling vakbekwaamheid bestuurders 2012 en de Wet vervoer ge-
vaarlijke stoffen, gelet op de Regeling vervoer over land van gevaarlijke stoffen artikel 2 
onder a, juncto Hoofdstuk 8 van het ADR. 

Hoofdstuk 3: Aanvraagprocedure

Alvorens een opleidingsinstituut een erkenning kan aanvragen, dient deze een aparte 
overeenkomst met CBR te sluiten ten aanzien van de rekening-courant en de geldende 
voorwaarden daarbij.
Een opleidingsinstituut vraagt een erkenning en certificering aan door het invullen van 
een aanvraagformulier dat te downloaden is van de CBR website. Het formulier dient 
volledig en correct ingevuld bij CCV te worden ingediend. CCV neemt een besluit op de 
aanvraag en informeert het opleidingsinstituut daarover. De kosten van de erkenning 
en certificering worden afgeboekt van de rekening-courant van het opleidingsinstituut. 

Gegevens omtrent afgegeven erkenningen en certificeringen publiceert CCV periodiek 
op de CBR website. Indien een erkenning en/of certificering wordt geschorst of  
ingetrokken, dan wordt deze door CCV verwijderd van de website.

Ruim voor het aflopen van de certificeringtermijn, kan het opleidingsinstituut een 
nieuwe aanvraag indienen bij CCV, indien de opleider een nieuwe certificering wenst. 
De aanvraagprocedure wordt opnieuw volledig doorlopen.
Na intrekking van een erkenning en/of certificering, kan pas een nieuwe aanvraag  
ingediend worden op het moment dat de periode waarop de intrekking betrekking  
heeft is afgelopen.
Bovendien moet het opleidingsinstituut aantonen dat er voldoende maatregelen zijn 
getroffen die voorkomen dat in de toekomst opnieuw zal worden gehandeld in strijd 
met de gestelde eisen. 
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Hoofdstuk 4: Erkennings- en certificeringseisen

Bij de erkenning van een opleidingsinstituut en de certificering van nascholings-
cursussen hanteert CCV de volgende eisen:

4.1. Erkenning opleidingsinstituut
Voor het verkrijgen en behouden van de erkenning voor nascholing dient het  
opleidingsinstituut aan de volgende eisen te voldoen.

4.1.1. Eisen algemeen
Het opleidingsinstituut zorgt ervoor dat:
4.1.1.a. het ingeschreven staat bij de Kamer van Koophandel (Nederland);
4.1.1.b.  bij voortduring wordt voldaan aan de eisen en overige verplichtingen die  

gelden voor de erkenning;
4.1.1.c. een juiste administratie wordt gevoerd;
4.1.1.d. gebruik wordt gemaakt van geschikt materieel en materiaal;
4.1.1.e. er geen deelnemers worden benadeeld of bevoorrecht;
4.1.1.f.  personen die onder zijn verantwoordelijkheid werken, zoals docenten, geen 

verbaal of fysiek geweld plegen of daarmee dreigen.
4.1.1.g.  de nascholingsuren worden gevolgd binnen een reëel tijdspad waarbij het  

didactische aspect zoveel mogelijk tot zijn recht komt. Concreet houdt dit  
in dat:

 - een cursist maximaal 1 reguliere cursus per dag mag volgen;
 -  een cursist maximaal 2 e-learning of 2 opgeknipte cursussen (of een combi-

natie daarvan) op één dag mag volgen of afronden in maximaal 9 cursusuren; 
en 

 -  een cursist op één cursusdag geen combinatie van een 7-uur durende regu-
liere cursus samen met een e-learning of opgeknipte cursus volgt of afrondt. 

 

4.1.2. Eisen locatie
Het opleidingsinstituut zorgt ervoor dat:
4.1.2.a.  de nascholingscursus in Nederland wordt gegeven;
4.1.2.b. de nascholingscursus op de aangemelde locatie wordt gegeven;
4.1.2.c. de locatie onbelemmerd toegankelijk is voor steekproefnemers;
4.1.2.d.  de locatie waar de cursus wordt uitgevoerd hiervoor is ingericht. Dat wil  

zeggen dat er onder andere: voldoende en passend meubilair is, docent  
verstaanbaar en zichtbaar is, locatie voldoende verlicht is, een passende  
temperatuur heeft en er voldoende ventilatie is;

4.1.2.e.  tijdens de nascholingscursus de locatie niet voor andere doeleinden wordt 
gebruikt;

4.1.2.f.  de locatie voldoet aan wettelijke veiligheidsvoorschriften. Als locatie wordt 
tevens aangemerkt de cabine van een voertuig;

4.1.2.g.  indien er tijdens de nascholingscursus wordt gereden dient er voor iedere 
inzittende een deugdelijke zitplaats te zijn volgens de definitie zitplaats uit de 
Regeling voertuigen. 

  Voor voertuigen voor het eerst op kenteken gezet na 31 augustus 2013 geldt 
aanvullend dat iedere zitplaats, conform de eisen in de Regeling voertuigen, 
vermeld moet zijn op het kentekenbewijs

4.1.2.h.  de locatie geschikt en toereikend is voor het aantal cursisten dat deelneemt 
aan de cursus;
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4.1.3. Eisen identificatie
Het opleidingsinstituut zorgt ervoor dat:
4.1.3.a.  bij aanvang van de cursusdag het wettige en geldige identiteitsbewijs van 

iedere cursist die is aangemeld in TOP internet wordt gecontroleerd;
4.1.3.b.  een niet verschenen cursist of een cursist zonder geldig identiteitsbewijs  

binnen 30 minuten na aanvang van de cursus in TOP internet als ‘niet  
verschenen’ wordt geregistreerd.

4.2. Certificering nascholingscursus
Voor het verkrijgen en behouden van de certificering van een nascholingscursus dient 
het opleidingsinstituut aan de volgende eisen te voldoen.

4.2.1. Eisen algemeen
Het opleidingsinstituut zorgt ervoor dat:
4.2.1.a.  de cursus wordt uitgevoerd conform de bij de aanvraag gevoegde documen-

ten en de eisen zoals deze zijn gedefinieerd in het onderhavige raamwerk. Bij 
discrepantie tussen de documenten en de eisen, prevaleren de eisen uit het 
onderhavige raamwerk.

4.2.1.b.  de cursus wordt uitgevoerd conform het bij de aanvraag aangeleverde oplei-
dingsplan. Het opleidingsplan omvat:

 •  een verwijzing naar de betrokken minimumeisen in het onderhavige raam-
werk;

 •  de leerdoelen;
 • de lesonderwerpen die de opleider in de nascholingscursus behandelt;
 • de omvang van de lesonderwerpen;
 • de didactische werkvormen;
 • het te gebruiken (les)materiaal en materieel;
 • de kwalificaties van de docent.
4.2.1.c.  lesmateriaal en het opleidingsplan, dienen op de uitvoeringslocatie aanwezig te 

zijn en op verzoek van CCV bij CCV te worden ingediend.
4.2.1.d.  een praktijktraining of een theoriecursus minimaal 7 klokuren beslaat, met uit-

zondering van pauzes en examentijd. Per 7 klokuren mag maximaal 90 minuten 
vrije ruimte worden behandeld. Vrije ruimte is een onderwerp dat niet onder het 
hoofdonderwerp van de cursus valt, maar wel relevant is voor beroepschauf-
feurs in het licht van de doelstelling van de Richtlijn vakbekwaamheid;

4.2.1.e.  bij de uitvoering van de cursus het aantal deelnemers niet groter is dan het 
maximum aantal dat in de onderliggende minimumeis is aangeven. Indien er 
gebruik wordt gemaakt van de vrije ruimte kan het aantal deelnemers, bijvoor-
beeld bij praktijkoefeningen, worden bijgesteld;

4.2.1.f.  bij een cursus van 7 klokuren die in dagdelen wordt gegeven het volgende in 
acht wordt genomen: 

- de cursus mag in maximaal twee dagdelen worden gegeven;
-  deze dagdelen dienen op verschillende dagen binnen een periode van  

10 kalenderdagen te zijn afgerond;
- een dagdeel heeft minimaal een omvang van 2,5 uur.

4.2.1.g.  in een praktijktraining iedere deelnemer ten minste 2,5 uur zelf rijdt, in  
aan wezigheid van een gekwalificeerde docent;

4.2.1.h.  CCV te allen tijde een onbelemmerde toegang heeft bij het afnemen van  
steekproeven. 

  Kosten voor het niet of niet volledig uit kunnen voeren van steekproeven,  
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bij een belemmerde toegang, dan wel een andere oorzaak, komen voor  
rekening van de opleider;

4.2.1.i. er een goede (telefonische) bereikbaarheid is van docenten;
4.2.1.j.  de cursus wordt uitgevoerd volgens de eisen uit het onderhavige raamwerk ten 

aanzien van E-learning;
4.2.1.k.   de cursus wordt uitgevoerd volgens de eisen uit het onderhavige raamwerk 

ten aanzien van de simulatoren.

4.2.2. Eisen docenten
Het opleidingsinstituut zorgt ervoor dat:
4.2.2.a. de door hem in te zetten docenten deskundig, integer en objectief zijn; 
 Deskundig wil zeggen:
 •  docenten beschikken over de kwalificaties vermeld in de betrokken  

minimumeisen van het raamwerk nascholingscursussen;
 •  docenten beschikken over een goede kennis van de ontwikkelingen op het 

vakgebied waar de cursus betrekking op heeft;
 •  docenten kennen de voorschriften en opleidingseisen m.b.t. de nascholing 

en kunnen deze toepassen in de cursus;
 •  docenten beschikken over didactische vaardigheden om de stof goed aan de 

cursisten over te kunnen brengen.
4.2.2.b. de docent tijdens elke cursusdag een geldig identiteitsbewijs kan tonen;
4.2.2.c.  de docent tijdens elke cursusdag kan aantonen dat hij over de benodigde 

kwalificaties beschikt. Indien er gebruik wordt gemaakt van de vrije ruimte 
kunnen er, bijvoorbeeld bij praktijkoefeningen, aanvullende docentkwalificaties 
gevraagd worden;

4.2.2.d.  de docent bij het uitoefenen van de werkzaamheden als docent niet wordt 
aangemeld als cursist.

4.2.3. Eisen Cursusdag
Het opleidingsinstituut zorgt ervoor dat:
4.2.3.a.  cursusdagen plaatsvinden tussen de begin- en eindtijd zoals aangegeven  

in TOP. Cursusdagen mogen plaats vinden op: maandag tot en met vrijdag  
tussen 7.00 uur en 22.00 uur en zaterdag tussen 7.00 uur en 18.00 uur. Op 
zondagen en landelijke feestdagen (met uitzondering van 5 mei en Goede 
vrijdag) mogen er geen nascholings- of ADR cursussen plaatsvinden.

4.2.3.b.  cursusdagen, uiterlijk 2 dagen voor de uitvoeringsdag, worden aangemeld in 
TOP internet. 

  Het opleidingsinstituut is verplicht om de aanwijzingen van CCV met betrek-
king tot de wijze van registratie van cursusdagen en cursisten op te volgen;

4.2.3.c. cursusgegevens correct worden geregistreerd;
4.2.3.d.  de cursisten bij een opgeknipte cursus, beide delen doorlopen, binnen de  

daarvoor geldende termijn;
4.2.3.e.  de cursus in het Nederlands wordt gegeven en de deelnemers het Nederlands 

voldoende beheersen om de cursus te kunnen volgen;
4.2.3.f.  de cursist tijdens de cursusdag niet productief is (‘On the job’-cursusdag is 

niet toegestaan.) 
  Indien tijdens de cursusdag lading geladen of gelost moet worden, dient het te gaan 

om dezelfde lading die op dezelfde locatie, geladen en gelost wordt (of vice versa);
4.2.3.g. de cursist tijdens de cursusdag niet onder invloed van alcohol of drugs is;
4.2.3.h.  er tijdens de cursusdag maximaal 30 minuten aan een oefentoets besteed 

wordt;
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4.2.3.i. bij een praktijktraining het startpunt hetzelfde is als het eindpunt;
4.2.3.j.  bij een praktijktraining bij aanvang het vereiste geldige rijbewijs, voor het  

voertuig waarmee gereden wordt, wordt gecontroleerd;
4.2.3.k.  indien een praktijktraining plaatsvindt op een besloten terrein, het terrein hier 

zich qua omvang en inrichting voor leent. Alleen als de minimumeisen dit 
aangeven kan een besloten terrein ingezet worden;

4.2.3.l.  de uitvoeringslocatie van de cursus in TOP internet is aangegeven. Bij het rij-
den op de openbare weg, geeft het opleidingsinstituut de start- en eindlocatie 
aan en zorgt dat de kandidaten de eerste en de laatste vijftien minuten op de 
opgegeven locatie aanwezig zijn;

4.2.3.m.  de gegevens van minimaal één cursist uiterlijk 2 dagen voor de uitvoeringsdag 
correct zijn ingevoerd in TOP internet. De gegevens van de overige cursisten 
dienen uiterlijk 30 minuten na aanvang van de cursus te zijn ingevoerd in TOP 
internet.

4.2.3.n.  bij iedere cursusdag de uit TOP internet verkregen en door docent en cursis-
ten aan het begin van de cursusdag getekende presentielijst beschikbaar is. Er 
mogen geen cursisten op de presentielijst worden bijgeschreven;

4.2.3.o.  de TOP-presentielijst direct na afloop van de cursusdag wordt afgetekend door 
de cursisten;

4.2.3.p. de presentielijst tijdens een steekproef per direct kan worden getoond;
4.2.3.q.  uiterlijk 4 dagen na elke cursusdag alle cursisten, die de gehele cursusdag 

aanwezig waren, zijn geregistreerd als ‘verschenen’ in TOP internet;
4.2.3.r.  de presentielijst uit TOP internet voor de periode van ten minste 1 jaar na de 

cursusdag op een beveiligde manier wordt bewaard;
4.2.3.s.  bij het vervallen van een reeds aangemelde cursusdag, de cursistgegevens  

correct en tijdig worden verwijderd uit TOP internet;
4.2.3.t.  als een cursusdag voortijdig wordt beëindigd de betreffende cursist(en)  

binnen 30 minuten na het moment van beëindigen, is(zijn) geregistreerd als 
‘afgebroken’ in TOP internet;

4.2.3.u.  alleen als er sprake is van een storing van TOP internet, waarbij de oorzaak 
bij CCV ligt, cursisten worden afgemeld per e-mail, onder vermelding van de 
reden: ‘niet verschenen’, dan wel ‘afgebroken’. De melding dient binnen  
30 minuten na het ontstaan van de situatie te zijn doorgegeven;

4.2.3.v.  tot maximaal 30 minuten na aanvang van de cursusdag wijzigingen worden 
doorgevoerd. Tot dit moment kan een actuele presentielijst uit TOP internet 
worden verkregen.

Hoofdstuk 5: Geldigheidsduur

Een erkenning als opleidingsinstituut en certificering van een nascholingscursus 
hebben een geldigheidsduur van maximaal vijf jaar. Daarbij krijgen varianten op een 
nascholingscursus dezelfde einddatum als de oorspronkelijke certificering.  
Een tussentijdse opzegging of het stellen van aanvullende eisen aan een erkenning/
certificering door CBR is mogelijk indien de actualiteit of bijzondere omstandigheden 
daar aanleiding toe geven.
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Hoofdstuk 6: Toezicht

CCV houdt op twee manieren toezicht op de nascholing, namelijk:
• door het beoordelen van de aanvraag voor erkenning en certificering 
• door toezicht te houden door het uitvoeren van (onaangekondigde) steekproeven.
 
Als in strijd met de gestelde eisen en verplichtingen wordt gehandeld, kan CCV de 
maatregelen opleggen, die in artikel 6.2. zijn genoemd. 
Welke maatregel wordt opgelegd is afhankelijk van de zwaarte van de overtreding.

Het resultaat van een steekproef wordt schriftelijk aan het opleidingsinstituut beves-
tigd.

6.1. Overtredingen
CCV onderscheidt vier categorieën overtredingen. Twee categorieën bij de erkenning 
van opleidingsinstituten en twee bij de certificering van nascholingscursussen.
Het is mogelijk dat het opleidingsinstituut een overtreding begaat die niet specifiek is 
benoemd. Dit betekent niet dat er geen maatregel zal worden opgelegd. CCV zal in dat 
geval de niet benoemde overtreding alsnog categoriseren en sanctioneren. 

6.1.1. Categorieën overtredingen erkenning opleidingsinstituut
Categorie A. overtredingen zijn onder meer:
•  handelen in strijd met de 4.1.1.Eisen algemeen, nummers: 4.1.1.a., 4.1.1.b., 4.1.1.c., 

4.1.1.d., 4.1.1.g.
•  handelen in strijd met de 4.1.2.Eisen locatie, nummers: 4.1.2.a., 4.1.2.b., 4.1.2.c., 

4.1.2.d., 4.1.2.e., 4.1.2.f., 4.1.2.g., 4.1.2.h.
• handelen in strijd met de 4.1.3.Eisen identificatie, nummers: 4.1.3.a., 4.1.3.b.

Categorie B. overtredingen zijn onder meer:
• handelen in strijd met de 4.1.1.Eisen algemeen, nummers: 4.1.1.e., 4.1.1.f.

6.1.2. Categorieën overtredingen certificering nascholingscursussen
Categorie 1. overtredingen zijn onder meer:
•  handelen in strijd met 4.2.1.Eisen algemeen, nummers: 4.2.1.a., 4.2.1.b., 4.2.1.e., 

4.2.1.h., 4.2.1.i., 4.2.1.j, 4.2.1.k.
• handelen in strijd met 4.2.2.Eisen docenten, nummers: 4.2.2.b., 4.2.2.c.
•  handelen in strijd met de 4.2.3.Eisen cursusdag, nummers: 4.2.3.a., 4.2.3.b.,4.2.3.h, 

4.2.3.k., 4.2.3.l., 4.2.3.m., 4.2.3.n., 4.2.3.o., 4.2.3.p., 4.2.3.q., 4.2.3.t., 4.2.3.v.

Categorie 2. overtredingen zijn onder meer:
•  handelen in strijd met 4.2.1.Eisen algemeen, nummers: 4.2.1.c., 4.2.1.d., 4.2.1.f., 

4.2.1.g.
• handelen in strijd met 4.2.2.Eisen docenten, nummers: 4.2.2.a., 4.2.2.d.
•  handelen in strijd met de 4.2.3.Eisen cursusdag, nummers: 4.2.3.c., 4.2.3.d., 4.2.3.e., 

4.2.3.f., 4.2.3.g., 4.2.3.i., 4.2.3.j., 4.2.3.r., 4.2.3.s., 4.2.3.u.

6.2. Sanctionering
Afhankelijk van de categorie van de overtreding en het aantal gepleegde overtredin-
gen wordt een maatregel opgelegd. Het betreft een systeem van in ernst oplopende 
sancties, waarbij in algemene zin rekening is gehouden met de bedrijfseconomische 
belangen van de opleidingsinstituten.
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Er is sprake van een tweede (en volgende) overtreding, als deze binnen 24 maanden  
na de eerste overtreding heeft plaatsgevonden.

CCV kan de volgende maatregelen opleggen:

6.2.1. Waarschuwing 
De waarschuwingen worden schriftelijk aan de opleider bekend gemaakt.

6.2.2. Waarschuwing met verscherpt toezicht.
Aan de waarschuwing wordt verscherpt toezicht toegevoegd. Aanvullende  
steek proeven worden op kosten van het opleidingsinstituut uitgevoerd. De kosten  
van de steekproeven staan op de website van het CBR.

6.2.3. Waarschuwing met extra verscherpt toezicht
Aan de waarschuwing wordt extra verscherpt toezicht met drie steekproeven op  
kosten van het opleidingsinstituut toegevoegd. Eén van deze drie steekproeven is  
een tweedelijns audit. Meer informatie en de kosten van de steekproeven en audit 
staan op de website van het CBR.

6.2.4. Schorsen van de certificering voor een nascholingscursus voor maximaal 12 weken
De schorsing van de certificering geldt voor een periode van maximaal 12 weken. Deze 
schorsing kan betrekking hebben op één of meerdere nascholingscursussen.

6.2.5. Intrekken van de certificering voor een nascholingscursus 
Na intrekking van een certificering kan het opleidingsinstituut na verloop van  een 
nader te bepalen termijn (waarbij wordt uitgegaan van een periode van 6 maanden) 
opnieuw een aanvraag voor certificering van de betrokken nascholingscursus indienen.

6.2.6. Schorsen van een erkenning als opleidingsinstituut voor maximaal 12 weken
De schorsing van de erkenning als opleidingsinstituut geldt voor een periode van  
maximaal 12 weken.

6.2.7. Intrekken van een erkenning als opleidingsinstituut 
Na intrekking van een erkenning kan het opleidingsinstituut na verloop van een nader 
te bepalen termijn (waarbij wordt uitgegaan van een periode van 6 maanden) opnieuw 
een aanvraag voor erkenning indienen.

Bij elke schorsing en intrekking wordt het gehele feitencomplex op proportionaliteit 
beoordeeld. Als uw erkenning en/of certificering is ingetrokken, dient u binnen de  
bepaalde periode aan te tonen dat er voldoende maatregelen zijn genomen om te 
voorkomen dat er in de toekomst opnieuw in strijd met het raamwerk gehandeld zal 
worden. Zolang deze maatregelen niet zijn getroffen blijft de schorsing van kracht. 
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6.3. Flowchart overtredingen Erkenning opleidingsinstituut

 Cat. A? Ja Eerste overtreding? Ja Maatregel 6.2.1

   Nee

   Tweede overtreding? Ja Maatregel 6.2.2

   Nee

Nee  Derde overtreding? Ja Maatregel 6.2.2

   Nee

   Vierde overtreding? Ja Maatregel 6.2.3

   Nee

     Vijfde (e.v.) overtreding? Ja Maatregel 6.2.6

 

Cat. B? Ja Eerste overtreding? Ja Maatregel 6.2.6

   Nee

   Tweede overtreding? Ja Maatregel 6.2.7
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 Cat. 1? Ja Eerste overtreding? Ja Maatregel 6.2.1

   Nee

   Tweede overtreding? Ja Maatregel 6.2.2

   Nee

Nee  Derde overtreding? Ja Maatregel 6.2.2

   Nee

   Vierde overtreding? Ja Maatregel 6.2.3

   Vijfde (e.v.) overtreding? Ja Maatregel 6.2.4

Cat. 2? Ja Eerste overtreding? Ja Maatregel 6.2.1

   Nee

   Tweede overtreding? Ja Maatregel 6.2.2

   Nee

   Derde overtreding? Ja Maatregel 6.2.3

   Nee

   Vierde overtreding? Ja Maatregel 6.2.4

   Vijfde (e.v.) overtreding? Ja Maatregel 6.2.5

6.4. Flowchart overtredingen Certificering nascholingscursussen
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Een intrekking van de erkenning of certificering treedt direct in werking na het  
genomen besluit. Cursusdagen waarvoor al kandidaten zijn opgevoerd in TOP kunnen 
nog gegeven worden.

Hoofdstuk 7: Bezwaar en beroep

7.1 Bezwaar 
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunt u tegen een besluit tot intrekking of 
schorsing van een erkenning of certificering bezwaar indienen bij de afdeling Juridische 
Zaken van het CBR. U moet dit doen binnen zes weken na de dag van verzending van 
het besluit. In uw bezwaarschrift moet u aangegeven waarom u het niet eens bent met 
de beslissing. Tevens moet u een kopie van de beslissing waartegen u bezwaar maakt 
meesturen. Onderaan de beslissing vindt u informatie over hoe u in bezwaar kunt gaan.

7.2 Geen bezwaar mogelijk
Tegen een brief met een waarschuwing (met verscherpt toezicht) kunt u geen  
bezwaarschrift indienen, omdat dit geen besluit betreft in de zin van de Algemene wet 
bestuursrecht, maar een voorbereidingshandeling.

7.3 Hoorzitting
Als u bezwaar maakt tegen een besluit kunt u worden uitgenodigd voor een hoorzitting 
om uw bezwaarschrift mondeling toe te lichten. Dit is op het kantoor van het CBR in 
Rijswijk. Indien u dit wenst kan de hoorzitting ook telefonisch plaatsvinden. 

7.4 Schorsende werking
Het indienen van bezwaar en beroep tegen een besluit heeft geen schorsende werking.

7.5 Beroep
Tegen een beslissing op bezwaar kunt u in beroep bij de rechtbank. Onderaan de  
beslissing staat informatie over hoe in beroep gegaan kan worden.

Hoofdstuk 8: E-learning

Een deel van de nascholing kan met behulp van E-learning uitgevoerd worden. In dit 
hoofdstuk zijn de eisen en randvoorwaarden aangegeven die gelden voor E-learning in 
het kader van nascholing.

8.1. Randvoorwaarden E-learning
Bij het uitvoeren van nascholingscursussen met behulp van E-learning gelden de  
volgende randvoorwaarden:
8.1.1.  E-learning wordt altijd via dagdelen ingevuld (met maximaal 10 kalenderdagen 

tussen dagdeel 1 en dagdeel 2);
8.1.2. dagdeel 1 van de cursus, wordt met E-learning ingevuld;
8.1.3.  de omvang van het E-learning deel is minimaal 2,5 uur (is de tijd die een  

deelnemer nodig heeft om de e-learning module te doorlopen);
8.1.4.  dagdeel 2, heeft een minimale omvang van 2,5 uur en wordt altijd klassikaal  

uitgevoerd. 



versie 3.0 - januari 2017 <<   [of ]   >>12

Raamwerk Nascholingscursussen  

code 95 en ADR

Inhoudsopgave

1. Toelichting op het raamwerk

2. Positie van de divisie CCV van het CBR

3. Aanvraagprocedure

4. Erkennings- en certificeringseisen

5. Geldigheidsduur

6. Toezicht

7. Bezwaar en beroep

8. E-learning

9. Minimumeisen

Dagdeel 2 bestaat uit:
8.1.4.a.   een dekkende kennistoets, over het E-learning deel, met een realistische
 normering;
8.1.4.b.  gevolgd door een klassikale verdieping op een of meerdere onderwerpen uit de
 nascholingscursus.

8.2. Systeemeisen E-learning
Om te borgen dat bij de inzet van E-learning gebruik gemaakt wordt van een adequaat 
systeem, zijn er een aantal systeemeisen/criteria opgesteld.
Alleen systemen die aan deze eisen voldoen, kunnen t.b.v. de Nascholing ingezet  
worden.

8.2.1. Algemeen
Een E-learningsysteem is een online leersysteem, waarin leerstof aan deelnemers wordt 
aangeboden en deelnemers leerstof kunnen verwerken.
Het online leersysteem bevat:
8.2.1.a.  een borging dat deelnemers actief zijn bij het doorlopen van de module  

(b.v. regelmatige interactie nodig op de computer);
8.2.1.b.  de leerstof in gevarieerde vormen wordt aangeboden (tekst, beeld, audio, 

video, vragen, reflectie, e.d.);
8.2.1.c.  bestudeerde onderdelen tussentijds worden getoetst (met een drempel om 

door te gaan naar een volgend hoofdstuk);
8.2.1.d.  de leerstof een uitwerking is van het onderliggende opleidingsprogramma 

(inhoudelijk en in verdeling van tijd).

8.2.2. Inhoudelijk
De E-learning cursus heeft de volgende kenmerken:
8.2.2.a.  toegankelijke leerstof (tekst en beeld), die begrijpelijk is voor de deelnemer;
8.2.2.b. leerstof die aansluit op het onderliggende opleidingsprogramma;
8.2.2.c. lesstof die sturend is en de deelnemer door de module begeleidt;
8.2.2.d.  toelichtende video en/of animaties (variëren in gebruik tekst, beeld, audio, 

video);
8.2.2.e.  toetsvragen, ter controle of leerstof begrepen is (met gemotiveerde antwoor-

den);
8.2.2.f.  tussentoetsen, die met een voldoende moeten worden afgesloten om naar een 

volgend hoofdstuk door te kunnen gaan.

8.2.3. Ondersteuning
Het systeem biedt de volgende ondersteuning voor de deelnemers:
8.2.3.a.  het systeem kent een helpdeskfunctie. Vragen die een deelnemer stelt, worden 

binnen 24 uur/1 werkdag beantwoord;
8.2.3.b.  het systeem biedt een duidelijke en gebruiksvriendelijke navigatiestructuur, 

die de deelnemer door het programma leidt. De navigatiestructuur is voor 
iedereen (evt. met behulp van een eenvoudige instructie) zonder problemen te 
hanteren;

8.2.3.c.  het systeem geeft aan welke onderdelen de deelnemer doorlopen heeft, zodat 
de deelnemer steeds inzicht heeft wat hij nog moet doen;

8.2.3.d.  het systeem biedt via een leerling volg systeem mogelijkheden tot interactie 
tussen de deelnemer en de begeleidende docent (op afstand). De docent  
kan de voortgang van de deelnemer in de gaten houden. De leerling kan bij 
problemen met het verwerken van de stof een beroep doen op ondersteuning 



van de begeleidende docent. De begeleidende docent kan via het systeem in 
contact treden met de deelnemer en andersom.

De volgende functies zijn via het leerlingvolgsysteem beschikbaar:
1)  bestede studie-uren (totaal en per onderdeel), per deelnemer en per deelnemers-

groep;
2) beantwoorde vragen individueel;
3) beantwoorde vragen per deelnemersgroep.

8.2.4. Veiligheidsmaatregelen/borging
Het systeem kent de volgende functies, ter borging van een juist gebruik:
8.2.4.a.  iedere deelnemer heeft toegang tot het E-learning systeem via unieke  

inloggegevens (unieke code of gebruikersnaam/wachtwoord);
8.2.4.b.  op 1 apparaat kan met 1 E-learning-account ingelogd worden (niet met  

meerdere tegelijkertijd);
8.2.4.c.  de toegang van een deelnemer is gekoppeld aan een opleider en een  

(gecertificeerde) nascholingscursus;
8.2.4.d.  in het systeem wordt de termijn vastgelegd waarbinnen de E-learning module 

moet worden doorlopen. Na het aflopen van de termijn, vervalt de toegang tot 
het systeem voor de deelnemer;

8.2.4.e. de activiteiten van de deelnemer worden gelogd (zie ook onder ‘Rapportages’):
 1)  inloggen en uitloggen;
 2)  inactief zijn (systeem in pauzestand).

8.2.5. Verantwoordelijkheden (rollen)
De eigenaar van het E-learning systeem waarborgt:
8.2.5.a het E-learning systeem is 24 uur per dag operationeel;
8.2.5.b het systeem is 99% van de tijd beschikbaar;
8.2.5.c  niet beschikbaarheid, wegens onderhoud, wordt duidelijk en tijdig gecom-

municeerd;
8.2.5.d  systeemvernieuwingen mogen geen negatieve invloed hebben op reeds  

doorlopen activiteiten van deelnemers en loggegevens.

De opleider, die E-learning inzet bij de nascholing, is verantwoordelijk voor:
8.2.5.e  het geven van toestemming aan de systeemeigenaar tot het verstrekken van 

rapportages aan CCV en het door CCV kunnen opvragen van specifieke  
gegevens aangaande nascholingscursussen/deelnemersgroepen;

8.2.5.f de juiste inzet van E-learning t.b.v. de nascholing;
8.2.5.g  de toelating van deelnemers tot het tweede deel van de nascholing. (alleen 

deelnemers die de E-learning module hebben afgerond, krijgen toegang tot het 
tweede deel);

8.2.5.h  het beschikbaar hebben van een rapportage over het uren-verloop/voortgang 
E-learning van de deelnemersgroep tijdens het tweede (klassikale) deel van de 
betreffende nascholingscursus.

8.2.5.i.  de rapportage over het urenverloop/voortgang. Deze dient ten minste 1 jaar 
na de cursusdag op een beveiligde manier te worden bewaard. Op verzoek van 
CCV dient de opleider de rapportage van het urenverloop in.

8.2.6. Rapportages
De eigenaar van het E-learning systeem levert per kwartaal de volgende rapportages op 
aan CCV:
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Per opleider en per registratiecode:
8.2.6.a  een overzicht van afwijkingen met betrekking tot de 10 dagentermijn  

(maxi male termijn die is toegestaan tussen uitvoering deel 1 en deel 2 van  
de cursus);

8.2.6.b  een overzicht van afwijkingen met betrekking tot de logtijden (afwijking t.o.v. 
aantal uur E-learning dat in opleidingsplan is aangegeven;

8.2.6.c  een overzicht van opvallende inactieftijden (de tijden dat het systeem op rust/
pauze staat, omdat de deelnemer inactief is; alle afwijkingen van 15 minuten of 
meer);

8.2.6.d  een overzicht van niet geheel doorlopen E-learning modules. CCV krijgt,  
op haar eerste verzoek, toegang tot het E-learning systeem.

  De opleider beschikt over een overzicht per deelnemersgroep met de  
inlog frequentie, inlogtijden en (in)actieftijden op deelnemersniveau. Dit  
overzicht van de betreffende groep is beschikbaar bij de uitvoering van het 
tweede deel van de nascholing.
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Hoofdstuk 9: Minimumeisen

Minimumeisen uit het  
raamwerk van nascholings-
cursussen code 95

Inleiding

De minimumeisen zijn een onderdeel van het raamwerk nascholingscursussen  

code 95. In de minimumeisen staan alle theorie- en praktijkeisen, op basis waarvan 

CCV erkenningen en certificeringen afgeeft voor de nascholing.

De W-eisen (voorheen V-eisen) zijn voor de praktijktrainingen.

De U-eisen (voorheen N-eisen) zijn voor de theoriecursussen.

Alle minimumeisen zijn terug te voeren op de lijst van onderwerpen uit de Richtlijn 

vakbekwaamheid (zie losse bijlage).
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Inhoudsopgave:

W01-1  Het Nieuwe Rijden (HNR) 17
W02-1  Rijoptimalisatie 18
W05-1 Manoeuvreren 19
W06-2  Chauffeur LZV 20
W07-1  Veilig werken met de vrachtauto 21
U01-4  ADR en U100-2  ADR Verlenging 22-23
U02-2  Vervoer afvalstoffen 24
U03-1  Lading zekeren 25
U04-1  Stil laden en lossen 26
U05-2  VCA 27
U06-1  Veiligheid voor tankreinigers 28
U07-1  Criminaliteitspreventie 29
U08-1  Chauffeur autotransport 30
U09-1  Chauffeur exceptioneel transport 31
U10-1  Chauffeur geconditioneerd vervoer 32
U11-1  Chauffeur sierteeltvervoer 33
U12-1  Chauffeur pluimveetransport of chauffeur veetransport 34
U13-1  Transportbegeleider 35
U14-1   Communicatieve en sociale vaardigheden 36
U15-1 Sociale veiligheid en omgaan met agressie 37
U16-2  Heftruck 38
U17-1  Gebruik laad- en losmaterieel 39
U18-3  Werken met de autolaadkraan met hijsfunctie 40
U19-1  Leefstijl 41
U20-1  Fysieke belasting 42
U21-1  EHBO 43
U22-1  Baantraining 44
U23-1  Digitale tachograaf en boordcomputers 45
U24-1  Chauffeursdag 46-47
U25-1  Rijoptimalisatie II 48
U28-1  Chauffeur betonmixer 49
U29-1  Chauffeur veevoeder 50
U30-1  Veilig werken met de vrachtauto II 51
U33-3  Reisbegeleiding 52
U34-1  Wintervoorbereiding 53
U35-1  Chauffeur Kiepauto 54-55
U36-1  Werken met de dieplader 56
U37-1   Veilig werken langs de weg 57
U38-1   Winterdienst 58
U39-1   Techniek en veiligheid 59
U40-1   Veilig werken met druk- / vacuüm tankvoertuigen 60
U42-1   Awareness gegaste containers 61
U43-1 HNR met autobussen 62
U44-1 Chauffeur Openbaar Vervoer 63
U45-3 Actualisering kennis vakbekwaamheid chauffeur 64
U46-1 Vervoer van personen met een handicap 65
U47-1 Verkeerseducatie 66
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Hoofdstuk 9: Minimumeisen 
 
W01-1: Het Nieuwe Rijden (HNR) 

1. Cursuscode en 
naam 

W01-1: Het Nieuwe Rijden (HNR) 

2. Oude code(s) V01(1), V03(1), V16(1), N15(1), N74(1) 
3. Kwalificatie docent Het certificaat past bij het voertuig waarmee de cursus wordt uitgevoerd: 

 geldig WRM-certificaat, of  
 geldig PTN-certificaat  

4.  
 

Onderwerpen Doelstelling RVB  
 

 Theorie  Doel van HNR 
 Kenmerken van HNR; 

o wat bereik je ermee? 
o wat bespaar je? 
o hoe pas je het toe? 

 Waarnemen en kijktechnieken 
 

‘1.1. Kennis van de kenmerken van de 
krachtoverbrenging met het oog op een 
optimaal verbruik. 
 

 Praktijk  Inzicht in eigen rijstijl  
 Nulmeting en 2e meting 

(Vergelijkingsrit) 
 Toepassen HNR principes op 

de openbare weg 
 
 

‘1.3. Het brandstofverbruik kunnen 
optimaliseren. 

5. Vrije ruimte 
(niet verplicht) 

Vrije ruimte maximaal 1,5 uur 
Suggesties voor vrije ruimte: 
 Bij OV: instructie van aanrijden en halteren van toegankelijke haltes 
 Bij OV: gebruik busbanen, busstroken, vluchtstroken 
 In- en uitvoegen 
 Communicatie 
 Weerstand verkleinen bij chauffeurs 

 
6. Maximum aantal 

deelnemers 
Per docent (theorie):   
Per docent, tot en met februari 2018 (rijden op de 
openbare weg):  
Per voertuig, tot en met februari 2018: 

16 deelnemers 
 
3 deelnemers 
3 deelnemers 

7. Randvoorwaarden  voertuig voldoet aan art. 27 Regeling Vakbekwaamheid bestuurders 2012 
 training kan in dagdelen aangeboden worden 
 minimaal 2,5 uur rijden per deelnemer 
 digitale meetapparatuur 
 tweede en eventueel derde deelnemer is aanwezig in voertuig als de andere 

deelnemer rijdt 
 deze cursus kan gegeven worden m.b.v. een door CCV gecertificeerde 

simulator (zie www.cbr.nl voor de technische en database eisen simulator) 
 

8. Waarde nascholing 
en minimale 
opleidingsduur 

7 uur 
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W02-1: Rijoptimalisatie 
1. Cursuscode en 

naam 
W02-1: Rijoptimalisatie 

2. Oude code(s) V04(1), V05(1), V06(1), V07(1), V13(1), V 18(1) 
3. Kwalificatie docent Het certificaat past bij het voertuig waarmee de cursus wordt uitgevoerd: 

 geldig WRM-certificaat of  
 geldig PTN-certificaat 

4.  Onderwerpen Doelstelling RVB  
 

 Theorie  rijtechniek, diverse 
technische kenmerken 

 risicovolle situaties 
 zit- en stuurhouding 
 spiegelstand en 

kijktechnieken 
 krachten van het rijdende 

voertuig 
 anticiperen 
 verkeersinzicht 
 kennis van passieve en 

actieve veiligheidssystemen 

‘1.2. Kennis van de technische kenmerken en 
de werking van de veiligheidsvoorzieningen, 
teneinde voertuig onder controle te houden, 
de slijtage te beperken en disfuncties te 
voorkomen. 
‘1.3. Het brandstofverbruik kunnen 
optimaliseren. 

 Praktijk  rijtechniek (tijdens het rijden) 
 manoeuvreren (tijdens het 

rijden) 
 waarnemen, observeren, 

concentreren 
 verkeersinzicht 

‘1.2. Kennis van de technische kenmerken en 
de werking van de veiligheidsvoorzieningen, 
teneinde voertuig onder controle te houden, 
de slijtage te beperken en disfuncties te 
voorkomen. 
‘1.3. Het brandstofverbruik kunnen 
optimaliseren.  
‘1.4. / 1.6. Een lading kunnen vervoeren met 
inachtneming van de voorschriften inzake 
veiligheid en goed gebruik van het voertuig. 

5. Vrije ruimte  
(niet verplicht) 

Vrije ruimte maximaal 1,5 uur 
Suggesties voor vrije ruimte: 
 voorkomen incidenten bij laden en lossen (C/CE) of 
 voorkomen incidenten bij op- en uitstappen (D) 
 wegen (type, soort en plaats van de chauffeur) 
 brandstofverbruik 
 werking digitale tachograaf 

6. Maximum aantal 
deelnemers 

Per docent (theorie):   
Per docent, tot en met februari 2018 (rijden op de 
openbare weg):  
Per docent (rijden op een door CCV goedgekeurde baan, 
maximum is afhankelijk van baan): 
 
Per voertuig, tot en met februari 2018: 

16 deelnemers 
 
3 deelnemers 
4 - 6 deelnemers en 
maximaal 3 
voertuigen 
3 deelnemers 

7. Randvoorwaarden  voertuig voldoet aan art. 27 Regeling Vakbekwaamheid bestuurders 2012 
 ontheffing gebruik busbanen, busstroken en vluchtstroken (bij OV) 
 training kan in dagdelen aangeboden worden 
 minimaal 2,5 uur rijden per deelnemer 
 Rijden op de openbare weg: tweede en eventuele derde deelnemer is 

aanwezig in voertuig als de andere deelnemer rijdt  
 deze cursus kan gegeven worden m.b.v. een door CCV gecertificeerde 

simulator (zie www.cbr.nl voor de technische en database eisen simulator) 
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8.	  
	  
	  

Waarde	  nascholing	  
en	  minimale	  
opleidingsduur	  

	  7	  uur	  
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W05-1: Manoeuvreren  

1. Cursuscode  en 
naam 

W05-1: Manoeuvreren 

2. Oude code(s) V10(1) 
3. Kwalificatie docent Het certificaat past bij het voertuig waarmee de cursus wordt uitgevoerd: 

 geldig WRM-certificaat of  
 geldig PTN-certificaat 

4.  Onderwerpen Doelstelling RVB  
 

 Theorie  Controle van het voertuig 
 Manoeuvreren 
 

‘1.2. Kennis van de technische kenmerken en 
de werking van de veiligheidsvoorzieningen, 
teneinde voertuig onder controle te houden, 
de slijtage te beperken en disfuncties te 
voorkomen. 

 Praktijk  Manoeuvreren 
 Rijtechniek (kijken, 

observeren, concentreren) 
 Omgaan met 

manoeuvreersituaties 
 Koppelprocedure CE/DE 

 

‘1.4. / 1.6. Een lading kunnen vervoeren met 
inachtneming van de voorschriften inzake 
veiligheid en goed gebruik van het voertuig. 
 

5. Vrije ruimte 
(niet verplicht) 

Vrije ruimte maximaal 1,5 uur 
Suggesties voor vrije ruimte: 
 Werking digitale tachograaf 

 
6. Maximum aantal 

deelnemers 
Per docent (theorie):   
Per docent, tot en met februari 2018 (rijden op de 
openbare weg):  
Per voertuig, tot en met februari 2018: 

16 deelnemers 
 
3 deelnemers 
3 deelnemers 

7. Randvoorwaarden  voertuig voldoet aan art. 27 Regeling Vakbekwaamheid bestuurders 2012 
 training kan in dagdelen aangeboden worden 
 minimaal  2,5 uur rijden per deelnemer 
 Deelnemer is in het bezit van een CE of een DE rijbewijs 
 Cursus kan alleen met een CE of DE voertuig uitgevoerd worden 
 tweede en eventueel derde deelnemer is aanwezig in voertuig als de andere 

deelnemer rijdt 
 deze cursus kan gegeven worden m.b.v. een door CCV gecertificeerde 

simulator (zie www.cbr.nl voor de technische en database eisen simulator) 
 

8. Waarde nascholing 
en minimale 
opleidingsduur 

7 uur 
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W06-2: Chauffeur LZV 

1. Cursuscode en 
naam 

W06-2: Chauffeur LZV 

2. Oude code(s) V11(1) 
3. Kwalificatie docent Het certificaat past bij het voertuig waarmee de cursus wordt uitgevoerd: 

 geldig WRM-certificaat of geldig PTN-certificaat; en 
 geldig LZV – certificaat 

4.  Onderwerpen Doelstelling RvB 

 Theorie  Wet- en regelgeving 
 Administratie en documenten 
 Routekeuze en 

ritvoorbereiding 
 Optreden bij 

verkeersongevallen en 
calamiteiten 

‘2.2 De regelgeving betreffende het 
goederenvervoer kennen 

 Praktijk  Verantwoorde en veilige 
verkeersdeelname 

 Verantwoorde en veilige 
rituitvoering 

 Omgaan met kwetsbare 
weggebruikers 

 Bijzondere verrichtingen 
 

‘1.2. Kennis van de technische kenmerken en 
de werking van de veiligheidsvoorzieningen, 
teneinde voertuig onder controle te houden, 
de slijtage te beperken en disfuncties te 
voorkomen. 
‘1.4. Een lading kunnen vervoeren met 
inachtneming van de voorschriften inzake 
veiligheid en goed gebruik van het voertuig. 
 
‘3.1 Bedacht zijn op de gevaren van het 
verkeer en op arbeidsongevallen 
‘3.3 Fysieke risico’s kunnen voorkomen 
‘3.5 Noodsituaties kunnen beoordelen 

5. Vrije ruimte 
(niet verplicht) 

Vrije ruimte maximaal 1,5 uur per cursusdag 
Suggesties voor vrije ruimte: 
 Afhandeling aanrijding/ongeval 

6. Maximum aantal 
deelnemers 

Per docent (theorie):   
Per docent, tot en met februari 2018 (rijden op de 
openbare weg):  
Per voertuig, tot en met februari 2018: 

16 deelnemers 
 
3 deelnemers 
3 deelnemers 

7. Randvoorwaarden  voertuig valt in de categorie LZV: 
- de combinatie weegt ten minste 35 ton of is voor 50% van het maximum 
laadvermogen beladen 
- het voertuig is door de RDW geschikt bevonden (aantoonbaar met een 
bewijs) 

OF 
 voertuig voldoet aan de eisen voor Exceptioneel transport: 
        het voertuig is minimaal 4 meter breed en/of minimaal 27,50 meter lang 
 training kan in dagdelen aangeboden worden 
 minimaal 2,5 uur rijden per deelnemer per cursusdag 
 tweede en eventueel derde deelnemer is aanwezig in voertuig als de andere 

deelnemer rijdt 
 kandidaat beschikt minimaal 5 jaar over CE rijbewijs 
 deze cursus kan gegeven worden m.b.v. een door CCV gecertificeerde 

simulator (zie www.cbr.nl voor de technische en database eisen simulator) 
8. Waarde nascholing 

en minimale 
opleidingsduur 

7 uur of 14 uur 
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W07-1: Veilig werken met de vrachtauto 

1. Cursuscode   en 
naam 

W07-1: Veilig werken met de vrachtauto 

2. Oude code(s) V12(1), V17(1), V08(1) 
3. Kwalificatie docent Het certificaat past bij het voertuig waarmee de cursus wordt uitgevoerd: 

 geldig WRM-certificaat, of geldig PTN-certificaat; en 
 geldig VOL VCA certificaat of geldig ADR certificaat (Basis + Tank + klasse 1 en 

7), of geldig certificaat Veiligheidsadviseur Wegvervoer 
4.  Onderwerpen Doelstelling RVB  

 
 Theorie  veiligheidsinstructie 

 wettelijke eisen lading en 
voertuig 

 persoonlijke 
beschermingsmiddelen 

 procedures 
 voertuigcontrole 
 voorschriften 
 voor deze cursus relevante 

wet en regelgeving: Arbo 
  

‘1.2. Kennis van de technische kenmerken en 
de werking van de veiligheidsvoorzieningen, 
teneinde voertuig onder controle te houden, 
de slijtage te beperken en disfuncties te 
voorkomen. 
‘1.4. / 1.6. Een lading kunnen vervoeren met 
inachtneming van de voorschriften inzake 
veiligheid en goed gebruik van het voertuig. 
 

 Praktijk  remtechniek 
 bochtentechniek 
 voertuigbeheersing 
 werking van actieve en 

passieve veiligheidssystemen 
veiligheid 

 voertuigcontrole 
 keren en achteruitsteken 

‘1.2. Kennis van de technische kenmerken en 
de werking van de veiligheidsvoorzieningen, 
teneinde voertuig onder controle te houden, 
de slijtage te beperken en disfuncties te 
voorkomen. 
‘1.4. / 1.6. Een lading kunnen vervoeren met 
inachtneming van de voorschriften inzake 
veiligheid en goed gebruik van het voertuig. 
 

5. Vrije ruimte 
(niet verplicht) 

Vrije ruimte maximaal 1,5 uur 
Suggesties voor vrije ruimte: 
 inzameling en reiniging 
 bediening en voertuiginrichting 
 belading 
 laden en lossen 
 specifieke werking (tank)oplegger 
 specifieke voertuigen zoals:  

reinigings-/inzamelingsvoertuig, (tank)oplegger, kiepauto, …, … 
6. Maximum aantal 

deelnemers 
Per docent (theorie):   
Per docent, tot en met februari 2018 (rijden op de 
openbare weg):  
Per docent (op een door CCV goedgekeurde baan): 
 
 
Per voertuig, tot en met februari 2018: 

16 deelnemers 
 
3 deelnemers 
6 deelnemers en 
maximaal 3 
voertuigen 
3 deelnemers 

7. Randvoorwaarden  voertuig voldoet aan art. 27 Regeling Vakbekwaamheid bestuurders 2012 
 voertuig dat past bij de cursusuitvoering 
 training kan in dagdelen aangeboden worden 
 minimaal  2,5 uur rijden per deelnemer  
 Rijden op de openbare weg: tweede en eventuele derde deelnemer is 

aanwezig in voertuig als de andere deelnemer rijdt 
 deze cursus kan gegeven worden m.b.v. een door CCV gecertificeerde 
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simulator (zie www.cbr.nl voor de technische en database eisen simulator) 
 

8. Waarde nascholing 
en minimale 
opleidingsduur 

7 uur 
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U01-4: ADR 
U100-2: ADR Verlenging 
 

1. Cursuscode  en 
naam 

U01-4: ADR 
U100-2: ADR Verlenging 

2. Oude code(s) N05(5), N06(2) 
3. Kwalificatie docent  Voor theorie: geldig ADR-certificaat (Basis + Tank + klasse 1 en 7) of geldig 

certificaat Veiligheidsadviseur Wegvervoer;  
 Voor praktijk: deskundigheid op het gebied van EHBO, Brand en toepassen PB’s  
 Voor theorie en praktijk: beschikt over goede didactische vaardigheden 

4.  Onderwerpen Doelstelling RVB  
 

 Theorie  algemene voorschriften waaraan het 
vervoer van gevaarlijke goederen 
onderworpen is 

 de belangrijkste soorten gevaar 
 informatie over milieubescherming door de 

controle op de overbrenging van 
afvalstoffen 

 preventieve en veiligheidsmaatregelen die 
passen bij de verschillende soorten van 
gevaar 

 wat de doen na een ongeval (eerste hulp, 
e.d.) 

 kenmerking, etikettering, grote etiketten en 
kenmerking met oranje borden 

 wat een bestuurder tijdens het vervoer van 
gevaarlijke goederen wel en niet moet 
doen 

 doel en werking van de technische 
uitrusting van voertuigen 

 samenladingsverboden in eenzelfde 
voertuig of container 

 te nemen voorzorgsmaatregelen tijdens het 
laden en lossen van gevaarlijke goederen 

 algemene informatie inzake wettelijke 
aansprakelijkheid 

 informatie over multimodaal vervoer 
 behandeling en stuwage van colli 
 beperkingen van het verkeer in tunnels en 

instructies aangaande het gedrag in tunnels 
 Bewustzijn voor de beveiliging  

‘1.4. Een lading kunnen 
vervoeren met inachtneming van 
de voorschriften inzake veiligheid 
en goed gebruik van het 
voertuig. 
 
‘2.2. De regelgeving betreffende 
het goederenvervoer kennen. 

 Praktijk  te nemen maatregelen bij een voorval of 
ongeval 

 eerste hulp 
 brandbestrijding 

‘3.1 Bedacht zijn op de gevaren 
van het verkeer en op 
arbeidsongevallen 
‘3.3 Fysieke risico’s kunnen 
voorkomen 
‘3.5 Noodsituaties kunnen 
beoordelen 

5. Extra modules Tank: 
 het  gedrag van voertuigen op de weg, met inbegrip van bewegingen van de 

lading 
 specifieke voorschriften voor de voertuigen 
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• algemene	  theoretische	  kennis	  van	  de	  diverse	  laad-‐	  en	  lossystemen	  
• specifieke	  aanvullende	  bepalingen	  die	  van	  toepassing	  zijn	  op	  het	  gebruik	  van	  

die	  voertuigen	  
	  
Klasse	  1:	  
• specifieke	  gevaren	  die	  met	  ontplofbare	  en	  pyrotechnische	  stoffen	  en	  

voorwerpen	  verband	  houden	  
• specifieke	  voorschriften	  inzake	  het	  samenladen	  van	  stoffen	  en	  voorwerpen	  van	  

klasse	  1	  
Klasse	  7:	  
• de	  specifieke	  gevaren	  die	  met	  ioniserende	  straling	  verband	  houden	  
• specifieke	  voorschriften	  inzake	  verpakking,	  behandeling,	  samenlading	  en	  

stuwage	  van	  radioactieve	  stoffen	  
• te	  nemen	  bijzondere	  maatregelen	  in	  het	  geval	  van	  een	  ongeval	  waarbij	  

radioactieve	  stoffen	  betrokken	  zijn	  
6.	   Maximum	  aantal	  

deelnemers	  
Per	  docent	  (theorie	  en	  praktijk):	  
	  

20	  deelnemers	  
	  

7.	   Randvoorwaarden	   • ADR	  cursussen	  	  moeten	  voldoen	  aan	  het	  minimum	  aantal	  leseenheden	  uit	  ADR	  
wetgeving	  

• elke	  cursusdag	  bestaat	  uit	  ten	  minste	  7	  klokuren	  
• 1	  leseenheid	  ADR	  staat	  gelijk	  aan	  0,45	  klokuur	  
• de	  individuele	  praktijkoefeningen	  moeten	  plaatsvinden	  in	  samenhang	  met	  de	  

theoretische	  opleiding	  
• Training	  kan	  in	  dagdelen	  aangeboden	  worden	  

8	   Waarde	  nascholing	  
en	  minimale	  
opleidingsduur	  
initiële	  cursus	  

	   Allesomvattende	  cursus	  (=	  28	  uur	  code	  95)	   Losse	  modules	  (max	  28	  uur	  code	  95)	  
Soort	  
ADR	  
module	  

Minimaal	  aantal	  
leseenheden	  
vereist	  volgens	  
ADR	  

Voor	  code	  
95	  
minimaal	  
aanvullen	  
tot	  

Maximale	  
waarde	  
voor	  code	  
95	  

Minimaal	  aantal	  
leseenheden	  
vereist	  volgens	  
ADR	  

Maximale	  waarde	  
voor	  code	  95	  

Basis	   18	  (=	  13,5	  
klokuren)	  

2	  x	  7	   14	   18	  (=	  13,5	  
klokuren)	  

2	  x	  7	  

Tank	   12	  (=	  9	  klokuren)	   7	   7	   12	  (=	  9	  klokuren)	   7	  
Klasse	  1	   4	  (=	  3	  klokuren)	   3,5	  

7	  
8	  (=	  6	  klokuren)	   7	  

Klasse	  7	   4	  (=	  3	  klokuren)	   3,5	   8	  (=	  6	  klokuren)	   7	  
Totaal	   28	   	  

9	   Waarde	  nascholing	  
en	  minimale	  
opleidingsduur	  
verlengingscursus	  

	   Losse	  modules	  (max	  14	  uur	  code	  95)	  
Hier	  zijn	  diverse	  combinatie	  mogelijk.	  	  
Nascholing	  Verlenging	  is	  maximaal	  14	  uur	  ongeacht	  de	  
combinaties	  

Minimaal	  
aantal	  les-‐
eenheden	  
vereist	  
volgens	  
ADR	  

Voor	  code	  
95	  
minimaal	  
aanvullen	  
tot	  

Maximale	  
waarde	  
voor	  code	  
95	  

Basis	   9	  (=	  6,75	  
klokuren)	  

Cursus	  bestaande	  uit	  
één	  module	  aangevuld	  
tot	  7	  uur	  telt	  voor	  7	  uur	  
code	  95	  

Tank	   6	  (=	  4,5	  
klokuren)	  

Klasse	  1	   4	  (=	  3	  
klokuren)	  

Klasse	  7	   4	  (=	  3	  
klokuren)	  
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U02-‐2:	  Vervoer	  afvalstoffen	  

1.	   Cursuscode	  	  en	  
naam	  

U02-‐2:	  Vervoer	  afvalstoffen	  	  

	  
2.	   Oude	  code(s)	   N08(2),	  N09(1),	  N135(1)	  
3.	   Kwalificatie	  docent	   • vakdiploma	  Afvalstoffen,	  en	  

• geldig	  VOL	  VCA	  certificaat	  of	  MVK	  niveau	  II	  of	  HVK	  niveau	  I,	  en	  
• beschikt	  over	  goede	  didactische	  vaardigheden	  

4.	   	   Onderwerpen	   Doelstelling	  RVB	  	  
	  

	   Theorie	   • wet-‐	  en	  regelgeving	  
• basiskennis	  (gevaarlijke)	  

afvalstoffenstromen	  	  
• calamiteiten	  
• voertuig,	  de	  

voertuiguitrusting	  en	  de	  
voertuiginrichting	  

• inzamelen	  
• veiligheidsmaatregelen	  	  
• persoonlijke	  

beschermingsmiddelen	  

‘1.4.	  Een	  lading	  kunnen	  vervoeren	  met	  
inachtneming	  van	  de	  voorschriften	  inzake	  
veiligheid	  en	  goed	  gebruik	  van	  het	  voertuig.	  
	  
‘2.2.	  De	  regelgeving	  betreffende	  het	  
goederenvervoer	  kennen.	  

	   Praktijk	   n.v.t.	   	  

5.	   Vrije	  ruimte	  
(niet	  verplicht)	  

Vrije	  ruimte	  maximaal	  1,5	  uur	  
Suggesties	  voor	  vrije	  ruimte:	  
• Asbest	  	  
• Stuwen	  en	  zekeren	  van	  lading	  
• Praktijkoefeningen	  met	  een	  voertuig	  
• Besturen	  en	  beladen	  inzamelvoertuig	  
• Administratieve	  handelingen	  

	  
6.	   Maximum	  aantal	  

deelnemers	  
Per	  docent	  (theorie	  +	  praktijkoefeningen):	  
	  

16	  deelnemers	  

7.	   Randvoorwaarden	   • training	  kan	  in	  dagdelen	  aangeboden	  worden	  
• vrije	  ruimte	  maximaal	  1,5	  uur	  per	  cursusdag	  
	  

8.	   Waarde	  nascholing	  
en	  minimale	  
opleidingsduur	  

7	  uur	  of	  14	  uur	  	  
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U03-‐1:	  Lading	  zekeren	  

1.	   Cursuscode	  	  en	  
naam	  

U03-‐1:	  Lading	  zekeren	  	  

2.	   Oude	  code(s)	   N16(1),	  N115(2),	  N163(1)	  en	  deels:	  N37(4),	  N38(4),	  N39(4),	  N40(4),	  N41(4),	  
N43(2),	  N44(1),	  N45(4)	  

3.	   Kwalificatie	  docent	   • geldig	  VOL	  VCA	  certificaat	  of	  MVK	  niveau	  II	  of	  HVK	  niveau	  I,	  en	  
• beschikt	  over	  goede	  didactische	  vaardigheden	  

	  
4.	   	   Onderwerpen	   Doelstelling	  RVB	  	  

	  
	   Theorie	   • krachten	  op	  de	  lading	  

• methodes	  en	  principes	  van	  
ladingzekeren	  

• wettelijke	  verantwoordelijkheid	  
• toepassing	  van	  vastzetmiddelen	  

‘1.4.	  Een	  lading	  kunnen	  vervoeren	  met	  
inachtneming	  van	  de	  voorschriften	  inzake	  
veiligheid	  en	  goed	  gebruik	  van	  het	  
voertuig.	  
	  

	   Praktijk	   • toepassing	  van	  vastzetmateriaal	  
• lading	  stuwen	  en	  verankeren	  op	  

basis	  van	  de	  wettelijke	  eisen	  
• juist	  gebruik	  vastzetmiddelen	  
	  

‘1.4.	  Een	  lading	  kunnen	  vervoeren	  met	  
inachtneming	  van	  de	  voorschriften	  inzake	  
veiligheid	  en	  goed	  gebruik	  van	  het	  
voertuig.	  

5.	   Vrije	  ruimte	  
(niet	  verplicht)	  

Vrije	  ruimte	  maximaal	  1,5	  uur	  
Suggesties	  voor	  vrije	  ruimte:	  
• berekening	  van	  de	  krachten	  
• stabiliteit	  van	  de	  carrosserieën	  
• keuringseisen	  
• in-‐	  en	  uitpakken	  
• verplaatsen	  van	  goederen	  
• type	  kunstobjecten	  en	  kwetsbaarheid	  
• verpakkingsmaterialen	  en	  hulpmiddelen	  

6.	   Maximum	  aantal	  
deelnemers	  

Per	  docent	  (theorie):	  	  
Per	  docent	  (praktijkoefening):	  	  
Per	  voertuig:	  

16	  deelnemers	  
8	  deelnemers	  
8	  deelnemers	  

7.	   Randvoorwaarden	   • vrachtauto	  /	  container,	  lading	  en	  vastzetmaterialen	  
• training	  kan	  in	  dagdelen	  aangeboden	  worden	  

	  
	  

8.	   Waarde	  nascholing	  
en	  minimale	  
opleidingsduur	  

7	  uur	  
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U04-‐1:	  Stil	  laden	  en	  lossen	  

1.	   Cursuscode	  en	  
naam	  

U04-‐1:	  Stil	  laden	  en	  lossen	  	  

2.	   Oude	  code(s)	   N17(1)	  
3.	   Kwalificatie	  docent	   • beschikt	  over	  goede	  didactische	  vaardigheden	  

	  
4.	   	   Onderwerpen	   Doelstelling	  RVB	  	  

	  
	   Theorie	   • geluidshinder	  

• wet-‐	  en	  regelgeving	  
• technische	  oplossingen	  
• beroepshouding	  bij	  het	  stil	  

laden	  en	  lossen	  
	  

	  

	  ‘1.4.	  Een	  lading	  kunnen	  vervoeren	  met	  
inachtneming	  van	  de	  voorschriften	  inzake	  
veiligheid	  en	  goed	  gebruik	  van	  het	  voertuig.	  
	  

	   Praktijk	   • twee	  praktijksimulaties	  
geluidsarm	  laden	  en	  lossen	  
	  

‘1.4.	  Een	  lading	  kunnen	  vervoeren	  met	  
inachtneming	  van	  de	  voorschriften	  inzake	  
veiligheid	  en	  goed	  gebruik	  van	  het	  voertuig.	  
	  

5.	   Vrije	  ruimte	  
(niet	  verplicht)	  

Vrije	  ruimte	  maximaal	  1,5	  uur	  
Suggesties	  voor	  vrije	  ruimte:	  
• Gemeentelijke	  regelgeving	  afspraken	  met	  ontvanger	  	  
• APV	  

6.	   Maximum	  aantal	  
deelnemers	  

Per	  docent	  (theorie):	  	  	  
Per	  docent	  (praktijkoefening):	  	  
Per	  voertuig:	  

16	  deelnemers	  
8	  deelnemers	  
8	  deelnemers	  

7.	   Randvoorwaarden	   • vrachtauto,	  lading	  en	  vastzetmaterialen	  
• geluidsmeter	  	  
• training	  kan	  in	  dagdelen	  aangeboden	  worden	  

	  
8.	   Waarde	  nascholing	  

en	  minimale	  
opleidingsduur	  

7	  uur	  
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U05-‐2:	  VCA	  	  	  

	  
1.	   Cursuscode	  	  en	  

naam	  
U05-‐2	  VCA	  
	  

2.	   Oude	  code(s)	   N19(2),	  N20(1)	  
3.	   Kwalificatie	  docent	   • geldig	  VOL	  VCA	  certificaat	  of	  MVK	  niveau	  II	  of	  HVK	  niveau	  I;	  en	  

• beschikt	  over	  goede	  didactische	  vaardigheden	  
	  

4.	   	   Onderwerpen	   Doelstelling	  RVB	  	  
	  

	   Theorie	   • Wetgeving	  en	  
aansprakelijkheid	  

• Gevaren	  en	  ongevallen	  
• Veiligheidsgedrag	  
• Gevaarlijke	  stoffen	  
• Noodsituaties	  
• Persoonlijke	  

beschermingsmiddelen	  
	  

‘3.1.	  Bedacht	  zijn	  op	  de	  gevaren	  van	  het	  
verkeer	  en	  op	  arbeidsongevallen.	  
‘3.3.	  Fysieke	  risico’s	  kunnen	  voorkomen.	  
‘3.5.	  Noodsituaties	  kunnen	  beoordelen.	  

	   Praktijk	   n.v.t.	   	  
	  

5.	   Vrije	  ruimte	  
(niet	  verplicht)	  

Vrije	  ruimte	  maximaal	  1,5	  uur	  per	  cursusdag	  
Suggesties	  voor	  vrije	  ruimte:	  
• Arbeidsmiddelen	  
• Brand	  en	  explosie	  
• Elektriciteit	  en	  straling	  
• Verplichtingen	  afzender,	  vervoerder,	  ontvanger	  
• Kwaliteit	  en	  rapportage	  
• Kenmerking,	  etikettering	  en	  classificatie	  
• Verpakkingen,	  IBC’s,	  tanks	  en	  containers	  
	  

6.	   Maximum	  aantal	  
deelnemers	  

Per	  docent	  (theorie):	  
	  

20	  deelnemers	  
	  

7.	   Randvoorwaarden	   • training	  kan	  in	  dagdelen	  aangeboden	  worden	  
	  

8.	   Waarde	  nascholing	  
en	  minimale	  
opleidingsduur	  

7	  uur	  of	  14	  uur	  
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U06-‐1:	  Veiligheid	  voor	  tankreinigers	  

1.	   Cursuscode	  en	  
naam	  

U06-‐1:	  Veiligheid	  voor	  tankreinigers	  	  

2.	   Oude	  code(s)	   N23(3)	  
3.	   Kwalificatie	  docent	   • geldig	  VOL	  VCA	  certificaat	  of	  MVK	  niveau	  II	  of	  HVK	  niveau	  I,	  en	  

• geldig	  ADR	  certificaat,	  en	  
• beschikt	  over	  goede	  didactische	  vaardigheden	  

	  
4.	   	   Onderwerpen	   Doelstelling	  RVB	  	  

	  
	   Theorie	   • veiligheidssignalering	  

• persoonlijke	  
beschermingsmiddelen	  

• HACCP	  
• Hygiëne	  
• herkennen	  van	  gevaarlijke	  

stoffen	  
• steriliseren	  van	  de	  tank	  

	  
	  

‘3.1.	  Bedacht	  zijn	  op	  gevaren	  van	  het	  verkeer	  
en	  op	  arbeidsongevallen.	  
‘3.5.	  Noodsituaties	  kunnen	  beoordelen.	  
	  

	   Praktijk	   • gasmeten	  nogepa	  1.4	  
• brandblustraining	  
• gasmeten	  in	  een	  tankwagen	  

	  

‘3.1.	  Bedacht	  zijn	  op	  gevaren	  van	  het	  verkeer	  
en	  op	  arbeidsongevallen.	  
‘3.5.	  Noodsituaties	  kunnen	  beoordelen.	  
	  

5.	   Vrije	  ruimte	  
(niet	  verplicht)	  

Vrije	  ruimte	  maximaal	  1,5	  uur	  
Suggesties	  voor	  vrije	  ruimte:	  
• redden	  van	  persoon	  uit	  de	  tank	  

	  
6.	   Maximum	  aantal	  

deelnemers	  
Per	  docent	  (theorie):	  	  	  
Per	  docent	  (praktijkoefening):	  	  
Per	  voertuig:	  

16	  deelnemers	  
8	  deelnemers	  
8	  deelnemers	  

7.	   Randvoorwaarden	   • Tankwagen	  
• gasmeetapparatuur	  
• reinigingsbaan	  
• ATCN	  eisen	  
• training	  kan	  in	  dagdelen	  aangeboden	  worden	  

	  
	  

8.	   Waarde	  nascholing	  
en	  minimale	  
opleidingsduur	  

7	  uur	  	  
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U07-‐1:	  Criminaliteitspreventie	  	  

1.	   Cursuscode	  en	  
naam	  

U07-‐1:	  Criminaliteitspreventie	  

2.	   Oude	  code(s)	   N27(1),	  N146(1),	  V14(1)	  
3.	   Kwalificatie	  docent	   • beschikt	  over	  goede	  didactische	  vaardigheden	  

	  
4.	   	   Onderwerpen	   Doelstelling	  RVB	  	  

	  
	   Theorie	   • bewustwording	  

• criminaliteit	  in	  de	  sector	  
• oorzaken	  van	  diefstal	  
• risicogebieden	  
• maatregelen	  en	  voorzieningen	  
• soorten	  overvallen	  
• vaardigheden	  om	  met	  overvallen	  

om	  te	  gaan	  
• RAAK	  Principe	  (rustig	  blijven,	  

acceptatie,	  afgeven	  goederen,	  
kijken)	   	  

• voorkomen	  letselschade	  
• signalement	  &	  aangifte	  
• preventieve	  maatregelen	  
	  

‘3.2.	  Het	  kunnen	  voorkomen	  van	  
criminaliteit	  en	  vervoer	  van	  illegale	  
immigranten.	  
‘3.5	  Noodsituaties	  kunnen	  beoordelen	  

	   Praktijk	   n.v.t.	   	  

5.	   Vrije	  ruimte	  
(niet	  verplicht)	  

Vrije	  ruimte	  maximaal	  1,5	  uur	  
Suggesties	  voor	  vrije	  ruimte:	  
• Bedrijfsspecifieke	  procedures	  /	  voorschriften	  	  
• Modus	  Operandi	  (werkwijze	  overvallen)	  
• werk-‐	  en	  routevoorbereiding	  
• safe	  place	  

6.	   Maximum	  aantal	  
deelnemers	  

Per	  docent	  (theorie):	  	  	   16	  deelnemers	  
	  

7.	   Randvoorwaarden	   • training	  kan	  in	  dagdelen	  aangeboden	  worden	  
	  

	  
8.	   Waarde	  nascholing	  

en	  minimale	  
opleidingsduur	  

7	  uur	  
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U08-1: Chauffeur autotransport  

1. Cursuscode en 
naam 

U08-1: Chauffeur autotransport  

2. Oude code(s) N28(2)  
3. Kwalificatie docent  geldig rijbewijs voor voertuig waarmee gewerkt wordt, en 

 geldig VOL VCA certificaat of MVK niveau II of HVK niveau I, en 
 beschikt over goede didactische vaardigheden 

 
4.  Onderwerpen Doelstelling RVB  

 
 Theorie  schade-inspectie 

 laden en lossen 
 veiligheid 
 communicatie 
 techniek 
 wet- en regelgeving / 

documenten 

‘1.4. Een lading kunnen vervoeren met 
inachtneming van de voorschriften inzake 
veiligheid en goed gebruik van het voertuig. 
 

 Praktijk  laden en lossen 
 schade-inspectie 

 

‘1.4. Een lading kunnen vervoeren met 
inachtneming van de voorschriften inzake 
veiligheid en goed gebruik van het voertuig. 
 

5. Vrije ruimte 
(niet verplicht) 

Vrije ruimte maximaal 1,5 uur 
 

 

6. Maximum aantal 
deelnemers 

Per docent (theorie):   
Per docent (praktijkoefening):  
Per voertuig: 

16 deelnemers 
8 deelnemers 
8 deelnemers 

7. Randvoorwaarden   autotransporter (minimaal C voertuig) 
 (personen)auto's 
 afgesloten terrein 
 training kan in dagdelen aangeboden worden 
 
 

8. Waarde nascholing 
en minimale 
opleidingsduur 

7 uur 
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U09-1: Chauffeur exceptioneel transport 

1. Cursuscode en 
naam 

U09-1: Chauffeur exceptioneel transport 

2. Oude code(s) N29(2) 
3 Kwalificatie docent  geldig rijbewijs voor voertuig waarmee gewerkt wordt, en 

 geldig CCV-certificaat Vakbekwaamheid transportbegeleider of 
aanstellingspas transportbegeleider; en 

 geldig LZV certificaat 
 beschikt over goede didactische vaardigheden 

4.  Onderwerpen Doelstelling RVB  
 

 Theorie  wettelijke bepalingen en 
voorschriften 

 voertuig en lading 
 rijden met exceptionele 

lading 
 internationaal vervoer 
 communicatie 

 

‘1.4. Een lading kunnen vervoeren met 
inachtneming van de voorschriften inzake 
veiligheid en goed gebruik van het voertuig. 
 

 Praktijk  typen exceptioneel 
transport 

 techniek van de trailer 
 hydraulica van het voertuig 
 toepassen wettelijke 

bepalingen en voorschriften 

 

 

‘1.4. Een lading kunnen vervoeren met 
inachtneming van de voorschriften inzake 
veiligheid en goed gebruik van het voertuig. 
 

5. Vrije ruimte 
(niet verplicht) 

Vrije ruimte maximaal 1,5 uur 
 

6. Maximum aantal 
deelnemers 

Per docent (theorie):   
Per docent (praktijkoefening):  
Per voertuig: 

16 deelnemers 
8 deelnemers 
8 deelnemers 

7. Randvoorwaarden  het voertuig is minimaal 4 meter breed en/of minimaal 27,50 meter lang 
 training kan in dagdelen aangeboden worden 

 
8. Waarde nascholing 

en minimale 
opleidingsduur 

7 uur 
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U10-‐1:	  Chauffeur	  geconditioneerd	  vervoer	  

1.	   Cursuscode	  en	  
naam	  

U10-‐1:	  Chauffeur	  geconditioneerd	  vervoer	  	  

2.	   Oude	  code(s)	   N31(4),	  N102(1),	  N150(2)	  
3.	   Kwalificatie	  docent	   • CCV	  vakdiploma	  Chauffeur	  Geconditioneerd	  Vervoer;	  en	  

• geldig	  VOL	  VCA	  certificaat	  of	  MVK	  niveau	  II	  of	  HVK	  niveau	  I	  
• beschikt	  over	  goede	  didactische	  vaardigheden	  

	  
4.	   	   Onderwerpen	   Doelstelling	  RVB	  	  

	  
	   Theorie	   • kwaliteitshandhaving	  

• keten	  van	  conditionering	  
• klimaatbeheersing	  
• wet-‐	  en	  regelgeving	  
• laad-‐	  en	  losprocedures	  
• hygiëne	  en	  productkennis	  
• productgroepen	  
• temperatuur	  
• koel-‐	  en	  

verwarmingsinstallaties	  
(behandeling	  en	  herkenning)	  

• basiskennis	  techniek	  
• handelen	  bij	  storingen	  

	  

	  ‘1.4.	  Een	  lading	  kunnen	  vervoeren	  met	  
inachtneming	  van	  de	  voorschriften	  inzake	  
veiligheid	  en	  goed	  gebruik	  van	  het	  voertuig.	  
	  

	   Praktijk	   n.v.t.	   	  

5.	   Vrije	  ruimte	  
(niet	  verplicht)	  

Vrije	  ruimte	  maximaal	  1,5	  uur	  
Suggesties	  voor	  vrije	  ruimte:	  
• microbiologie	  
• besmettingsbronnen	  en	  4M-‐methode	  
• HACCP	  
• reinigen	  en	  desinfecteren	  

	  
6.	   Maximum	  aantal	  

deelnemers	  
Per	  docent	  (theorie):	  	  	  
	  

20	  deelnemers	  
	  

7.	   Randvoorwaarden	   • training	  kan	  in	  dagdelen	  aangeboden	  worden	  
	  

	  
8.	   Waarde	  nascholing	  

en	  minimale	  
opleidingsduur	  

7	  uur	  
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U11-‐1:	  Chauffeur	  sierteeltvervoer	  

1.	   Cursuscode	  en	  
naam	  

U11-‐1:	  Chauffeur	  sierteeltvervoer	  	  

2.	   Oude	  code(s)	   N32(2)	  
3.	   Kwalificatie	  docent	   • CCV	  vakdiploma	  Chauffeur	  Geconditioneerd	  Vervoer	  met	  sierteelt	  

aantekening	  (KS);	  en	  
• beschikt	  over	  goede	  didactische	  vaardigheden	  

4.	   	   Onderwerpen	   Doelstelling	  RVB	  	  
	  

	   Theorie	   • logistieke	  keten	  van	  
sierteeltproducten	  

• productkennis	  
• conditionering	  van	  de	  

laadbak	  
• laden	  en	  lossen	  
• veiligheid	  
• documenten	  

	  

‘1.4.	  Een	  lading	  kunnen	  vervoeren	  met	  
inachtneming	  van	  de	  voorschriften	  inzake	  
veiligheid	  en	  goed	  gebruik	  van	  het	  voertuig.	  
‘2.2	  De	  regelgeving	  betreffende	  het	  
goederenvervoer	  kennen	  

	   Praktijk	   n.v.t.	   	  

5.	   Vrije	  ruimte	  
(niet	  verplicht)	  

Vrije	  ruimte	  maximaal	  1,5	  uur	  
Suggesties	  voor	  vrije	  ruimte:	  
• Laden	  en	  lossen	  

6.	   Maximum	  aantal	  
deelnemers	  

Per	  docent	  (theorie):	  	  	  
	  

20	  deelnemers	  
	  

7.	   Randvoorwaarden	   • training	  kan	  in	  dagdelen	  aangeboden	  worden	  
	  

	  
8.	   Waarde	  nascholing	  

en	  minimale	  
opleidingsduur	  

7	  uur	  
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U12-1: Chauffeur pluimveetransport of chauffeur veetransport 

1. Cursuscode en 
naam 

U12-1: Chauffeur pluimveetransport of chauffeur veetransport 

2. Oude code(s) N33(1), N35(1) 
3. Kwalificatie docent  afhankelijk van de cursus: geldig getuigschrift CCV vakbekwaamheid 

pluimveetransport of veetransport ; en 
 beschikt over goede didactische vaardigheden 

 
4.  Onderwerpen Doelstelling RVB  

 
 Theorie  gedrag van en het omgaan 

met de diverse diersoorten 
 dieren en gezondheid 
 wet- en regelgeving, 

vervoersregels, 
transportdocumenten 

 rijden met levend pluimvee 
of vee 

 reinigen en ontsmetten 
 communicatie 

 

 ‘1.4. Een lading kunnen vervoeren met 
inachtneming van de voorschriften inzake 
veiligheid en goed gebruik van het voertuig. 
 

 Praktijk n.v.t.  

5. Vrije ruimte 
(niet verplicht) 

Vrije ruimte maximaal 1,5 uur 
 

6. Maximum aantal 
deelnemers 

Per docent (theorie): 20 deelnemers 

7. Randvoorwaarden  training kan in dagdelen aangeboden worden 
 het lesmateriaal moet geaccordeerd zijn door het Ministerie van EZ 

 
8. Waarde nascholing 

en minimale 
opleidingsduur 

7 uur 
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U13-‐1:	  Transportbegeleider	  

1.	   Cursuscode	  en	  
naam	  

U13-‐1:	  Transportbegeleider	  

2.	   Oude	  code(s)	   N30(4)	  
3	   Kwalificatie	  docent	   • geldig	  rijbewijs	  voor	  voertuig	  waarmee	  gewerkt	  wordt	  

• geldig	  CCV-‐certificaat	  Vakbekwaamheid	  transportbegeleider	  of	  
aanstellingspas	  transportbegeleider;	  en	  

• beschikt	  over	  goede	  didactische	  vaardigheden	  

4.	   	   Onderwerpen	   Doelstelling	  RVB	  	  
	  

	   Theorie	   • ontheffingen	  
• weginfrastructuur	  en	  

verkeer	  
• voorbereiden	  en	  begeleiden	  

van	  de	  rit	  

	  

‘1.4.	  Een	  lading	  kunnen	  vervoeren	  met	  
inachtneming	  van	  de	  voorschriften	  inzake	  
veiligheid	  en	  goed	  gebruik	  van	  het	  voertuig.	  
‘2.2	  De	  regelgeving	  betreffende	  het	  
goederenvervoer	  kennen.	  

	   Praktijk	   • communicatie	  tussen	  
chauffeur	  en	  begeleider	  

• beveiliging	  van	  het	  overige	  
verkeer	  

• toepassen	  van	  de	  wet-‐	  en	  
regelgeving	  

	  

	  

‘1.4.	  Een	  lading	  kunnen	  vervoeren	  met	  
inachtneming	  van	  de	  voorschriften	  inzake	  
veiligheid	  en	  goed	  gebruik	  van	  het	  voertuig.	  
	  

5.	   Vrije	  ruimte	  
(niet	  verplicht)	  

Vrije	  ruimte	  maximaal	  1,5	  uur	  
	  

6.	   Maximum	  aantal	  
deelnemers	  

Per	  docent	  (theorie):	  	  	  
Per	  docent	  (praktijkoefening):	  	  
Per	  voertuig:	  

8	  deelnemers	  
4	  deelnemers	  
4	  deelnemers	  

7.	   Randvoorwaarden	   • begeleidingsvoertuig	  
• training	  kan	  in	  dagdelen	  aangeboden	  worden	  
	  

8.	   Waarde	  nascholing	  
en	  minimale	  
opleidingsduur	  

7	  uur	  
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U14-‐1	  	  Communicatieve	  en	  sociale	  vaardigheden	  	  

1.	   Cursuscode	  en	  
naam	  

U14-‐1	  Communicatieve	  en	  sociale	  vaardigheden	  	  

2.	   Oude	  code(s)	   N46(1),	  N48(1),	  N117(1)	  en	  deels:	  N37(4),	  N38(4),	  N39(4),	  N40(4),	  N41(4),	  N42(4),	  
N43(2),	  N44(1),	  N45(4),	  N47(1),	  N64(2),	  N65(1),	  N66(4),	  N67(3),	  N68(3),	  N69(3)	  

3.	   Kwalificatie	  docent	   • beschikt	  over	  goede	  didactische	  vaardigheden	  
	  

4.	   	   Onderwerpen	   Doelstelling	  RVB	  	  
	  

	   Theorie	   • representativiteit	  en	  
beroepshouding	  

• klantbenadering	  
• commercieel	  gedrag	  
• klachtafhandeling	  
• omgaan	  met	  stresssituaties 
• dimensies	  van	  cultuur	  	  
• normen	  en	  waarden	  
• communicatie	  als	  onderdeel	  

van	  dienstverlening	  
	  

	  
 

‘3.3.	  Fysieke	  risico’s	  kunnen	  voorkomen.	  
‘3.4.	  Zich	  bewust	  zijn	  van	  het	  belang	  van	  een	  
goede	  fysieke	  en	  mentale	  gezondheid.	  
‘3.5	  Noodsituaties	  kunnen	  beoordelen	  
‘3.6	  Door	  zijn	  gedrag	  bijdragen	  aan	  het	  imago	  
van	  de	  onderneming.	  
	  

	  

	   Praktijk	   • handelen	  en	  denken	  vanuit	  
diverse	  achtergronden	  

• waarnemen	  en	  interpretatie	  
• ruisvorming	  
• Feedback	  geven	  en	  

ontvangen	  
	  

‘3.3.	  Fysieke	  risico’s	  kunnen	  voorkomen.	  
‘3.4.	  Zich	  bewust	  zijn	  van	  het	  belang	  van	  een	  
goede	  fysieke	  en	  mentale	  gezondheid.	  
‘3.5	  Noodsituaties	  kunnen	  beoordelen	  
‘3.6	  Door	  zijn	  gedrag	  bijdragen	  aan	  het	  imago	  
van	  de	  onderneming	  

5.	   Vrije	  ruimte	  
(niet	  verplicht)	  

Vrije	  ruimte	  maximaal	  1,5	  uur	  
Suggesties	  voor	  vrije	  ruimte:	  
• klantgericht	  handelen	  bij	  verhuizingen	  
• zelfredzaamheid	  in	  een	  vreemde	  taal	  
• begeleiding	  reisgezelschappen	  

	  
6.	   Maximum	  aantal	  

deelnemers	  
Per	  docent	  (theorie):	  	  	  
Per	  docent	  (praktijkoefening):	  	  

16	  deelnemers	  
16	  deelnemers	  

7.	   Randvoorwaarden	   • training	  kan	  in	  dagdelen	  aangeboden	  worden	  
• tijdens	  de	  training	  kan	  gebruik	  worden	  gemaakt	  van	  de	  werkvormen:	  

rollenspel	  of	  werken	  met	  acteurs	  
	  

8.	   Waarde	  nascholing	  
en	  minimale	  
opleidingsduur	  

7	  uur	  
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U15-1 Sociale veiligheid en omgaan met agressie  

1. Cursuscode en 
naam 

U15- 1 Sociale veiligheid en omgaan met agressie  

2. Oude code(s) N75(1), N78(1), N147(1) 
3. Kwalificatie docent  beschikt over goede didactische vaardigheden 

 
4.  Onderwerpen Doelstelling RVB  

 
 Theorie  verbale communicatie 

 non verbale communicatie 
 feedbacktechnieken 
 conflict- en stresshantering  
 soorten agressie 
 kenmerken agressief gedrag 
 bestrijding van agressie 
 vaardigheden om met 

agressie om te gaan 
 

‘3.3. Fysieke risico’s kunnen voorkomen. 
‘3.4. Zich bewust zijn van het belang van een 
goede fysieke en mentale gezondheid. 
‘3.5 Noodsituaties kunnen beoordelen. 
‘3.6 Door zijn gedrag bijdragen aan het imago 
van de onderneming 
 

 

 

 Praktijk  conflict- en stresshantering 
 feedback geven en ontvangen 
 omgaan met agressie 

 

‘3.3. Fysieke risico’s kunnen voorkomen. 
‘3.4. Zich bewust zijn van het belang van een 
goede fysieke en mentale gezondheid. 
‘3.5 Noodsituaties kunnen beoordelen 
‘3.6 Door zijn gedrag bijdragen aan het imago 
van de onderneming 

5. Vrije ruimte 
(niet verplicht) 

Vrije ruimte maximaal 1,5 uur 
 

6. Maximum aantal 
deelnemers 

Per docent (theorie):   
Per docent (praktijkoefening):  

16 deelnemers 
16 deelnemers 

7. Randvoorwaarden  training kan in dagdelen aangeboden worden 
 tijdens de training kan gebruik worden gemaakt van de werkvormen: 

rollenspel of werken met acteurs 
 

8. Waarde nascholing 
en minimale 
opleidingsduur 

7 uur 
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U16-‐2	  Heftruck	  	  
	  

1.	   Cursuscode	  en	  
naam	  

U16-‐2	  Heftruck	  

2.	   Oude	  code(s)	   N49(2),	  N50(1),	  N51(4),	  N52(1),	  N53(2),	  N54(1),	  N55(1),	  N56(1),	  N57(1),	  N58(1),	  
N83(2),	  N85(2)	  

3.	   Kwalificatie	  docent	   Afhankelijk	  van	  het	  gebruikte	  voertuig:	  
• geldig	  CCV	  certificaat	  heftruck	  vakbekwaamheid	  	  
• geldig	  CCV	  certificaat	  reachtruck	  vakbekwaamheid	  
• CCV	  diploma	  Chauffeur	  containerheftruck	  (of	  vergelijkbaar)	  
• CCV	  diploma	  Terminaltrekker	  (of	  vergelijkbaar)	  
• beschikt	  over	  goede	  didactische	  vaardigheden	  
	  

4.	   	   Onderwerp	   Doelstelling	  RVB	  	  
	  

	   Theorie	   • Kennis	  en	  gebruik	  van	  
materiaal	  en	  materieel	  

• Belading	  en	  belasting	  
• Veiligheid	  
• Wet-‐	  en	  regelgeving	  
• Milieu	  
• Ergonomie	  

	  

‘1.4.	  Een	  lading	  kunnen	  vervoeren	  met	  
inachtneming	  van	  de	  voorschriften	  inzake	  
veiligheid	  en	  goed	  gebruik	  van	  het	  voertuig.	  
‘3.1	  Bedacht	  zijn	  op	  de	  gevaren	  van	  het	  
verkeer	  en	  op	  de	  arbeidsongevallen.	  
‘3.3	  Fysieke	  risico’s	  kunnen	  voorkomen.	  

	   Praktijk	   • Veiligheid	  
• Rijtechniek	  
	  

‘1.4.	  Een	  lading	  kunnen	  vervoeren	  met	  
inachtneming	  van	  de	  voorschriften	  inzake	  
veiligheid	  en	  goed	  gebruik	  van	  het	  voertuig.	  
‘3.1	  Bedacht	  zijn	  op	  de	  gevaren	  van	  het	  
verkeer	  en	  op	  de	  arbeidsongevallen.	  
‘3.3	  Fysieke	  risico’s	  kunnen	  voorkomen.	  
	  

5.	   Vrije	  ruimte	  
(niet	  verplicht)	  

Vrije	  ruimte	  maximaal	  1,5	  uur	  per	  cursusdag	  
	  

6.	   Maximum	  aantal	  
deelnemers	  

Per	  docent	  (theorie):	  	  	  
Per	  docent	  (praktijkoefening):	  	  
Per	  voertuig:	  

16	  deelnemers	  
	  6	  deelnemers	  
	  2	  deelnemers	  

7.	   Randvoorwaarden	   • training	  kan	  in	  dagdelen	  aangeboden	  worden	  
• heftruck	  en	  reachtruck	  mogen	  gecombineerd	  worden	  in	  één	  cursus	  
	  
Afhankelijk	  van	  het	  gebruikte	  voertuig:	  
• heftruckhal	  of	  heftrucklocatie	  
• indien	  van	  toepassing:	  geschikte	  locatie	  voor	  een	  containerheftruck	  of	  een	  

terminaltrekker	  
• goedgekeurde	  en	  werkende	  heftruck	  waarmee	  vrachtwagens	  beladen	  

worden	  
	  

8.	   Waarde	  nascholing	  
en	  minimale	  
opleidingsduur	  

7	  uur	  of	  14	  uur	  
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U17-1	Gebruik	laad-	en	losmaterieel			

1.	 Cursuscode	en	
naam	

U17-1	Gebruik	laad-	en	losmaterieel	

2.	 Oude	code(s)	 N59(1),	N60(1),	N63(1)	N105(1),	N98(4),	N107(1),	N119(1),	N121(1)	
3.	 Kwalificatie	docent	 Het	certificaat/rijbewijs	past	bij	het	voertuig	waarmee	de	cursus	wordt	

uitgevoerd:	
• geldig	veiligheidscertificaat	Heftruck	+	geldig	rijbewijs	voor	het	voertuig	waar	

de	meeneemheftruck	aan	zit,	of;	
• geldig	CCV-certificaat	Vakbekwaamheid	Heftruck,	of;	
• geldig	rijbewijs	voor	het	voertuig	waarop	de	kraan	is	gemonteerd,	of;	
• TCVT	gecertificeerd	Machinist	Autolaadkraan;	

en	
• beschikt	over	goede	didactische	vaardigheden	

4.	 	 Onderwerpen	 Doelstelling	RVB		
	

	 Theorie	 • wet-	en	regelgeving	
• opbouw	en	werking	van	het	

laad-/losmaterieel	
• onderhoud	en	keuringen	
• bediening	en	ergonomie	
• lastbehandeling	
• veiligheid	

‘1.4.	Een	lading	kunnen	vervoeren	met	
inachtneming	van	de	voorschriften	inzake	
veiligheid	en	goed	gebruik	van	het	voertuig.	
‘3.1	Bedacht	zijn	op	de	gevaren	van	het	
verkeer	en	op	de	arbeidsongevallen.	
‘3.3	Fysieke	risico’s	kunnen	voorkomen.	
	

	 Praktijk	 • gebruiksgereed	maken	
• preventieve	controle	
• dagelijks	onderhoud	
• bediening	
• lastbehandeling	
• veiligheid	
• milieuverantwoord	werken	

‘1.4.	Een	lading	kunnen	vervoeren	met	
inachtneming	van	de	voorschriften	inzake	
veiligheid	en	goed	gebruik	van	het	voertuig.	
‘3.1	Bedacht	zijn	op	de	gevaren	van	het	
verkeer	en	op	de	arbeidsongevallen.	
‘3.3	Fysieke	risico’s	kunnen	voorkomen.	
	

5.	 Vrije	ruimte	
(niet	verplicht)	

Vrije	ruimte	maximaal	1,5	uur	
Suggesties	voor	vrije	ruimte:	

• algemene	bepalingen	m.b.t.	het	containerafzetsysteem	(keuring	etc)	
• technische	basiskennis	van	het	containerafzetsysteem	
• afzetbakken	(containers)	
• ondergrondse	containers	
• manoeuvreren	
• veiligheidsvoorschriften	
• communicatie	

6.	 Maximum	aantal	
deelnemers	

Per	docent	(theorie):			
Per	docent	(praktijkoefening):		
Per	voertuig:	

16	deelnemers	
	8	deelnemers	
	8	deelnemers	

7.	 Randvoorwaarden	 • cursus	kan	uitgevoerd	worden	met	o.a.	het	volgende	laad-	/losmaterieel:	
o meeneemheftruck	
o meeneemstapelaar	
o autolaadkraan	
o auto	met	containerafzetsysteem	
o pompwagen	

• Ondergrondse	containers	
o onderhoud	en	schoonmaken	
o CE	norm	voor	product-	en	arbeidsveiligheid	
o Systemen	en	opnamehulpstukken	

• training	kan	in	dagdelen	aangeboden	worden	
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• training	  kan	  in	  dagdelen	  aangeboden	  worden	  
	  

	   Waarde	  nascholing	  
en	  minimale	  
opleidingsduur	  

7	  uur	  
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U18-3:	Werken	met	de	autolaadkraan	met	hijsfunctie	
	 	 	
1.	 Cursuscode	en	

naam	
U18-3:	Werken	met	de	autolaadkraan	met	hijsfunctie		
	

2.	 Oude	code(s)	 N144(2),	N145(1)	
3.	 Kwalificatie	docent	 • geldig	rijbewijs	voor	het	voertuig	waarop	de	kraan	is	gemonteerd	en	

• geldig	VOL	VCA	certificaat		of	MVK	niveau	II	of	HVK	niveau	I	en	
• TCVT	gecertificeerd	Machinist	autolaadkraan	en	
• beschikt	over	goede	didactische	vaardigheden	

4.	 	 Onderwerpen	 Doelstelling	RVB		
	

	 Theorie	 • Communicatie	
• Veiligheid	en	arbo	
• Milieuverantwoord	werken	
• Persoonlijke	risico’s	en	

persoonlijke	
beschermingsmiddelen	

	

‘3.1.	Bedacht	zijn	op	de	gevaren	van	het	
verkeer	en	op	arbeidsongevallen.	
‘3.3.	Fysieke	risico’s	kunnen	voorkomen.	
‘3.5.	Noodsituaties	kunnen	beoordelen.	
	

	 Praktijk	 • Hijswerkzaamheden,	laden	en	
lossen	

• Onderhoud	aan	materieel	
• Het	plaatsen	van	de	machine	

en	besturen	van	het	voertuig	
waarop	de	kraan	is	geplaatst	

• Milieuverantwoord	werken	
	

	

‘1.4.	Een	lading	kunnen	vervoeren	met	
inachtneming	van	de	voorschriften	inzake	
veiligheid	en	goed	gebruik	van	het	voertuig.	
	

5.	 Vrije	ruimte	
(niet	verplicht)	

Vrije	ruimte	maximaal	1,5	uur	per	cursusdag	
Suggesties	voor	vrije	ruimte:	
• Praktijktips	
	
	

6.	 Maximum	aantal	
deelnemers	

Per	docent	(theorie):			
Per	docent	(praktijkoefening):		
Per	voertuig:	

16	deelnemers	
8	deelnemers	
4	deelnemers	

7.	 Randvoorwaarden	 • gebruik	materieel;	autolaadkraan	
• training	kan	in	dagdelen	aangeboden	worden	

	
8.	 Waarde	nascholing	

en	minimale	
opleidingsduur	

7	of	14	of	21	uur	
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U19-‐1	  Leefstijl	  	  

1.	   Cursuscode	  en	  
naam	  

U19-‐1	  Leefstijl	  

2.	   Oude	  code(s)	   N70(1),	  N124(1)	  
3.	   Kwalificatie	  docent	   • beschikt	  over	  goede	  didactische	  vaardigheden	  

	  
4.	   	   Onderwerpen	   Doelstelling	  RVB	  	  

	  
	   Theorie	   • voeding-‐	  en	  maaltijdschijf	  

• (belang	  van)	  gezonde	  voeding	  
• risico’s	  ongezonde	  voeding	  
• gezond	  bewegen	  
• alcohol	  en	  roken	  
• omgaan	  met	  stress	  en	  

werkdruk	  

‘3.3.	  Fysieke	  risico’s	  kunnen	  voorkomen.	  
‘3.4.	  Zich	  bewust	  zijn	  van	  het	  belang	  van	  een	  
goede	  fysieke	  en	  mentale	  gezondheid.	  
‘3.5	  Noodsituaties	  kunnen	  beoordelen	  

	   Praktijk	   n.v.t.	   	  

5.	   Vrije	  ruimte	  
(niet	  verplicht)	  

Vrije	  ruimte	  maximaal	  1,5	  uur	  
Suggesties	  voor	  vrije	  ruimte:	  
• hartslagmeting	  tijdens	  fitnesstest	  
• berekening	  van	  de	  Index	  van	  Ruffier	  

	  
6.	   Maximum	  aantal	  

deelnemers	  
Per	  docent:	  	  	  
	  

16	  deelnemers	  
	  

7.	   Randvoorwaarden	   Indien	  van	  toepassing	  bij	  invulling	  	  praktijk	  in	  vrije	  ruimte:	  
• fitnesstest	  waarmee	  duur	  en	  hartslag	  gemeten	  kan	  worden.	  	  
• meetapparatuur	  voor	  hartslag,	  buikomvang,	  lengte	  en	  gewicht.	  
	  
• training	  kan	  in	  dagdelen	  aangeboden	  worden	  

	  
8.	   Waarde	  nascholing	  

en	  minimale	  
opleidingsduur	  

7	  uur	  
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U20-‐1	  Fysieke	  belasting	  	  

1.	   Cursuscode	  en	  
naam	  

U20-‐1	  Fysieke	  belasting	  	  

2.	   Oude	  code(s)	   N71(1),	  N124	  (1)	  
3.	   Kwalificatie	  docent	   • beschikt	  over	  goede	  didactische	  vaardigheden	  

	  
4.	   	   Onderwerpen	   Doelstelling	  RVB	  	  

	  
	   Theorie	   • achtergrondinformatie	  fysieke	  

belasting:	  (vormen,	  oorzaken,	  
gevolgen)	  

• voorkomen	  van	  fysieke	  
overbelasting	  

• Arbo-‐wet	  en	  verkeersveiligheid	  
• gezond	  werken:	  goede	  

werkhoudingen,	  technieken	  en	  
werkomstandigheden	  

• verschillende	  werkhoudingen	  en	  
werktechnieken	  
	  

	  

‘3.3.	  Fysieke	  risico’s	  kunnen	  voorkomen.	  
‘3.4.	  Zich	  bewust	  zijn	  van	  het	  belang	  van	  
een	  goede	  fysieke	  en	  mentale	  
gezondheid.	  
	  

	   Praktijk	   • chauffeursstoel	  correct	  instellen	  
• juiste	  zit-‐	  en	  stuurhouding	  
• toepassing	  juiste	  tiltechnieken	  
• toepassing	  juiste	  werktechnieken	  	  
• tips	  om	  de	  eigen	  werksituatie	  te	  

verbeteren	  
	  

‘3.3.	  Fysieke	  risico’s	  kunnen	  voorkomen.	  
‘3.4.	  Zich	  bewust	  zijn	  van	  het	  belang	  van	  
een	  goede	  fysieke	  en	  mentale	  
gezondheid.	  
 

5.	   Vrije	  ruimte	  
(niet	  verplicht)	  

Vrije	  ruimte	  maximaal	  1,5	  uur	  
Suggesties	  voor	  vrije	  ruimte:	  
• rolcontainers,	  handpalletwagens	  
• passagiers	  in	  rolstoel,	  helpen	  bij	  in-‐	  en	  uitstappen	  
• tilhulpmiddelen	  
• bagage	  in-‐	  en	  uit	  tillen	  
	  

6.	   Maximum	  aantal	  
deelnemers	  

Per	  docent	  (theorie):	  	  	  
Per	  docent	  (praktijkoefening):	  	  
Per	  voertuig:	  

16	  deelnemers	  
8	  deelnemers	  
8	  deelnemers	  

7.	   Randvoorwaarden	   • materiaal/materieel-‐eisen:	  
o van	  toepassing	  zijnde	  tilhulpmiddelen	  	  
o chauffeursstoel	  	  

• training	  kan	  in	  dagdelen	  aangeboden	  worden	  
	  

8.	   Waarde	  nascholing	  
en	  minimale	  
opleidingsduur	  

7	  uur	  
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U21-‐1	  EHBO	  
	  
1.	   Cursuscode	  en	  

naam	  
U21-‐1	  EHBO	  

2.	   Oude	  code(s)	   N72(2),	  N77(1),	  N93(1)	  
3.	   Kwalificatie	  docent	   • geldig	  certificaat	  Instructeur	  Eerste	  Hulp	  of	  Instructeur	  LPEV	  of	  vergelijkbaar;	  

en	  
• beschikt	  over	  goede	  didactische	  vaardigheden	  
	  

4.	   	   Onderwerpen	   Doelstelling	  RVB	  	  
	  

	   Theorie	   • vijf	  belangrijke	  punten	  bij	  het	  
verlenen	  van	  eerste	  hulp	  

• stoornissen	  in	  het	  bewustzijn	  	  
• stoornissen	  van	  de	  ademhaling	  
• stilstand	  van	  de	  bloedsomloop	  
• ernstige	  uitwendige	  bloedingen	  
• shock	  
• uitwendige	  wonden	  
• brandwonden	  
• kneuzing	  en	  verstuiking	  
• ontwrichting	  en	  botbreuken	  
• oogletsels	  	  
• vergiftiging	  	  
• elektriciteitsongevallen	  
• letsels	  door	  koude	  
• letsels	  door	  warmte	  	  
• het	  menselijk	  lichaam	  	  
	  

‘3.1	  Bedacht	  zijn	  op	  de	  gevaren	  van	  het	  
verkeer	  en	  op	  arbeidsongevallen.	  
‘3.3	  Fysieke	  risico’s	  kunnen	  voorkomen.	  
‘3.5	  Noodsituaties	  kunnen	  beoordelen.	  

	   Praktijk	   • vervoer	  over	  korte	  afstand	  	  
• verband-‐	  en	  hulpmiddelen	  
• reanimatie	  en	  gebruik	  AED	  
	  
	  

‘3.1	  Bedacht	  zijn	  op	  de	  gevaren	  van	  het	  
verkeer	  en	  op	  arbeidsongevallen.	  
‘3.3	  Fysieke	  risico’s	  kunnen	  voorkomen.	  
‘3.5	  Noodsituaties	  kunnen	  beoordelen.	  

5.	   Vrije	  ruimte	  
(niet	  verplicht)	  

Vrije	  ruimte	  maximaal	  1,5	  uur	  
	  

6.	   Maximum	  aantal	  
deelnemers	  

Per	  docent	  (theorie):	  	  	  
Per	  docent	  (praktijkoefening):	  	  

16	  deelnemers	  
8	  deelnemers	  

7.	   Randvoorwaarden	   • training	  kan	  in	  dagdelen	  aangeboden	  worden	  
• tijdens	  de	  training	  kan	  gebruik	  worden	  gemaakt	  van	  lotusslachtoffers	  of	  

simulatieslachtoffers	  	  
	  
	  

8.	   Waarde	  nascholing	  
en	  minimale	  
opleidingsduur	  

7	  uur	  	  
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U22-‐1	  Baantraining	  

1.	   Cursuscode	  en	  
naam	  

U22-‐1	  Baantraining	  

2.	   Oude	  code(s)	   N86(1)	  
3.	   Kwalificatie	  docent	   Het	  certificaat	  past	  bij	  het	  voertuig	  waarmee	  de	  cursus	  wordt	  uitgevoerd:	  

• geldig	  WRM-‐certificaat	  of	  geldig	  PTN-‐certificaat	  en	  
• geldig	  rijbewijs	  C/CE	  of	  D/DE	  
• beschikt	  over	  goede	  didactische	  vaardigheden	  

4.	   	   Onderwerpen	   Doelstelling	  RVB	  	  
	  

	   Theorie	   • banden	  
• gladde	  bocht	  en	  gripcirkel	  
• invloeden	  van	  weertypes	  op	  

de	  verkeersveiligheid	  
• kinetische	  energie	  
• actieve	  en	  passieve	  

veiligheidssystemen	  	  

‘1.1.	  Kennis	  van	  de	  kenmerken	  van	  de	  
krachtoverbrenging	  met	  het	  oog	  op	  een	  
optimaal	  verbruik.	  
‘1.2.	  Kennis	  van	  de	  technische	  kenmerken	  en	  
de	  werking	  van	  de	  veiligheidsvoorzieningen	  
teneinde	  het	  voertuig	  onder	  controle	  te	  
houden,	  de	  slijtage	  te	  beperken	  en	  
disfuncties	  te	  voorkomen.	  
‘1.3.	  Het	  brandstofverbruik	  kunnen	  
optimaliseren.	  

	   Praktijk	   • zit-‐	  en	  stuurhouding	  
• spiegelafstelling	  
• noodstop	  
• bermsituatie	  en	  gripverschil	  
• afstand	  houden	  
	  

‘1.2.	  Kennis	  van	  de	  technische	  kenmerken	  en	  
de	  werking	  van	  de	  veiligheidsvoorzieningen	  
teneinde	  het	  voertuig	  onder	  controle	  te	  
houden,	  de	  slijtage	  te	  beperken	  en	  
disfuncties	  te	  voorkomen.	  
	  

5.	   Vrije	  ruimte	  
(niet	  verplicht)	  

Vrije	  ruimte	  maximaal	  1,5	  uur	  
	  

6.	   Maximum	  aantal	  
deelnemers	  

Per	  docent	  (theorie):	  	  	  
Per	  docent	  (praktijkoefening):	  	  
Per	  voertuig:	  

16	  deelnemers	  
8	  deelnemers	  
2	  deelnemers	  

7.	   Randvoorwaarden	   • voertuig	  waarvoor	  rijbewijs	  C	  of	  D	  vereist	  is	  
• door	  CCV	  goedgekeurde	  (slip)baan	  
• training	  kan	  in	  dagdelen	  aangeboden	  worden	  
• spiegel	  opstelplaats	  
	  

8.	   Waarde	  nascholing	  
en	  minimale	  
opleidingsduur	  

7	  uur	  

versie 3.0 - januari 2017 <<   [of ]   >>44

Raamwerk Nascholingscursussen  

code 95 en ADR

Inhoudsopgave

1. Toelichting op het raamwerk

2. Positie van de divisie CCV van het CBR

3. Aanvraagprocedure

4. Erkennings- en certificeringseisen

5. Geldigheidsduur

6. Toezicht

7. Bezwaar en beroep

8. E-learning

9. Minimumeisen



Raamwerk van nascholingscursussen / versie 2.10 _ julijanuari 2016 Pagina 44 

 

U23-1 Digitale tachograaf en boordcomputers  

1. Cursuscode en 
naam 

U23-1 Digitale tachograaf en boordcomputers 

2. Oude code(s) N18(1), N89(1), N162(1) 
3. Kwalificatie docent  beschikt over goede didactische vaardigheden 

 
4.  Onderwerpen Doelstelling RVB  

 
 Theorie  wetgeving digitale tachograaf 

 arbeidstijdregelgeving 
 werking en bediening digitale 

tachograaf 
 verplichting chauffeur  
 controles door bevoegde 

instanties 
 het waarom van de 

boordcomputer (optioneel) 
 de werking van de 

boordcomputer (optioneel) 
 tracking & tracing (optioneel) 
 verloningssysteem (optioneel 
  
 

‘2.1 Kennis van het sociale klimaat en de 
regelgeving van het wegvervoer. 
‘2.2. De regelgeving betreffende het 
goederenvervoer kennen. 
‘2.3. De regelgeving betreffende het 
personenvervoer kennen. 

 Praktijk  oefenen met casussituaties ‘2.1 Kennis van het sociale klimaat en de 
regelgeving van het wegvervoer. 
‘2.2. De regelgeving betreffende het 
goederenvervoer kennen. 
‘2.3. De regelgeving betreffende het 
personenvervoer kennen. 

5. Vrije ruimte 
(niet verplicht) 

Vrije ruimte maximaal 1,5 uur 
  

6. Maximum aantal 
deelnemers 

Per docent (theorie):   
Per docent (praktijkoefening):  
 

16 deelnemers 
16 deelnemers 

7. Randvoorwaarden  een werkend model digitale tachograaf of hoogwaardige simulatie 
 instructiemateriaal in gebruik zijnde boordcomputer (optioneel) 
 training kan in dagdelen aangeboden worden 

 
8. Waarde nascholing 

en minimale 
opleidingsduur 

7 uur 
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U24-1 Chauffeursdag  

1. Cursuscode en 
naam 

U24-1 Chauffeursdag 

2. Oude code(s) N88(1), N90(1),  N116(1), N162(1), N171(1) 
3. Kwalificatie docent Bij de praktijkonderdelen: 

 geldig WRM-certificaat of geldig PTN-certificaat dat past bij het voertuig 
waarmee het onderdeel wordt uitgevoerd 

 geldig certificaat/rijbewijs dat past bij het voertuig waarmee het 
onderdeel wordt uitgevoerd 

Bij de theorie-onderdelen: 
 beschikt over goede didactische vaardigheden 

 
4.  Onderwerpen Doelstelling RVB  

 
 RVB 1: 

Theorie en praktijk 
 rijtechniek (kijken, observeren, 

concentreren 
 methodes/principes van lading 

zekeren en toepassen van 
vastzetmateriaal 

 krachten op de lading 
 remtechnieken 
 voertuigbeheersing 
 bochtentechniek 
 omgaan met 

weersomstandigheden 
 manoeuvreren 
 banden en sneeuwkettingen 
 spiegelafstelling en zit- en 

stuurhouding 
 laden en lossen  

‘1.1. Kennis van de kenmerken van de 
krachtoverbrenging met het oog op een 
optimaal verbruik. 
‘1.2. Kennis van de technische kenmerken 
en de werking van de 
veiligheidsvoorzieningen teneinde het 
voertuig onder controle te houden, de 
slijtage te beperken en disfuncties te 
voorkomen. 
‘1.3. Het brandstofverbruik kunnen 
optimaliseren 
‘1.4./1.6. Een lading kunnen vervoeren 
met inachtneming van de voorschriften 
inzake veiligheid en goed gebruik van het 
voertuig. 
‘1.5. De veiligheid en het comfort van de 
passagiers kunnen waarborgen 

 RVB 2: 
Theorie en/of 
praktijk 

 verkeersregelgeving 
 verkeerswetgeving 
 digitale tachograaf 
  boordcomputer 
 vervoersdocumenten 

 

‘2.1. Kennis van het sociale klimaat en de 
reglementering van het wegvervoer. 
‘2.2. De regelgeving betreffende het 
goederenvervoer kennen. 
‘2.3. De regelgeving betreffende het 
personenvervoer kennen. 

 RVB 3: 
Theorie en/of 
praktijk 

 communicatie 
 schadeformulier 
 beroepshouding 
 klantbenadering 
 klachtafhandeling 
 representativiteit 
 fysieke belasting 
 verplaatsen goederen 

 

‘3.1. Bedacht zijn op de gevaren van het 
verkeer en op arbeidsongevallen. 
‘3.2. Het kunnen voorkomen van 
criminaliteit en vervoer van illegale 
immigranten. 
‘3.3. Fysieke risico’s kunnen voorkomen. 
‘3.4. Zich bewust zijn van het belang van 
een goede fysieke en mentale 
gezondheid. 
‘3.5. Noodsituaties kunnen beoordelen. 
‘3.6. Door zijn gedrag kunnen bijdragen 
aan het imago van een onderneming. 
‘3.7. Kennis van het economisch klimaat 
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van het goederenvervoer over de weg en 
van de marktontwikkeling. 
‘3.8. Kennis van het economisch klimaat 
van het personenvervoer over de weg en 
van de marktordening. 

5. Vrije ruimte 
(niet verplicht) 

Vrije ruimte maximaal 1,5 uur 
 

6. Maximum aantal 
deelnemers 

Per docent (theorie):   
Per docent (praktijkoefening):  
Per voertuig: 

20 deelnemers 
10 deelnemers 
10 deelnemers 

7. Randvoorwaarden Afhankelijk van het gekozen onderwerp: 
 vrachtauto’s of bussen 
 spiegel afstelplaats 
 laad- en losmiddelen 
 een werkend model digitale tachograaf of hoogwaardige simulatie 

 
 Uit elke doelstelling van de RVB (1, 2 en 3) moet er ten minste 1 onderwerp 

aan bod komen. 
 Per opleidingsplan moeten er minimaal 3 en mogen maximaal 6 onderwerpen 

gekozen worden waarbij vrije ruimteonderwerp(en) ook meetellen. 
 RVB 1 onderwerpen moeten als theorie- én praktijkonderwerpen worden 

uitgevoerd. RVB 2 en 3 onderwerpen in theorie en/of praktijk. 
 training kan in dagdelen aangeboden worden 

 
8. Waarde nascholing 

en minimale 
opleidingsduur 

7 uur 
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van het goederenvervoer over de weg en 
van de marktontwikkeling. 
‘3.8. Kennis van het economisch klimaat 
van het personenvervoer over de weg en 
van de marktordening. 

5. Vrije ruimte 
(niet verplicht) 

Vrije ruimte maximaal 1,5 uur 
 

6. Maximum aantal 
deelnemers 

Per docent (theorie):   
Per docent (praktijkoefening):  
Per voertuig: 

20 deelnemers 
10 deelnemers 
10 deelnemers 

7. Randvoorwaarden Afhankelijk van het gekozen onderwerp: 
 vrachtauto’s of bussen 
 spiegel afstelplaats 
 laad- en losmiddelen 
 een werkend model digitale tachograaf of hoogwaardige simulatie 

 
 Uit elke doelstelling van de RVB (1, 2 en 3) moet er ten minste 1 onderwerp 

aan bod komen. 
 Per opleidingsplan moeten er minimaal 3 en mogen maximaal 6 onderwerpen 

gekozen worden waarbij vrije ruimteonderwerp(en) ook meetellen. 
 RVB 1 onderwerpen moeten als theorie- én praktijkonderwerpen worden 

uitgevoerd. RVB 2 en 3 onderwerpen in theorie en/of praktijk. 
 training kan in dagdelen aangeboden worden 

 
8. Waarde nascholing 

en minimale 
opleidingsduur 

7 uur 
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U25-‐1	  Rijoptimalisatie	  II	  

1.	   Cursuscode	  en	  
naam	  

U25-‐1	  Rijoptimalisatie	  II	  

2.	   Oude	  code(s)	   N74(1),	  N87(1),	  N94(1),	  N104(1),	  	  N118(1),	  N127(1),	  N140(1),	  N141(1),	  N167(1)	  
3.	   Kwalificatie	  docent	   • geldig	  WRM-‐certificaat	  of	  geldig	  PTN-‐certificaat,	  dat	  past	  bij	  het	  voertuig	  

waarmee	  de	  cursus	  wordt	  uitgevoerd	  
	  

4.	   	   Onderwerpen	   Doelstelling	  RVB	  	  
	  

	   Theorie	   • voertuigcontrole	  	  
• rijtechniek	  (kijken,	  

observeren,	  concentreren)	  
• verkeerskennis	  
• snelheid,	  reactietijd	  en	  

kinetische	  energie	  	  
• houding	  t.o.v.	  overige	  

weggebruikers	  
• gevaarherkenning	  
• gebruik	  

veiligheidsvoorzieningen	  
• manoeuvreerschades	  
• schadeformulieren	  
• spiegelstand	  
• voorkomen	  van	  incidenten	  

bij	  laden	  en	  lossen	  
	  
	  

‘1.1.	  Kennis	  van	  de	  kenmerken	  van	  de	  
krachtoverbrenging	  met	  het	  oog	  op	  een	  
optimaal	  verbruik.	  
‘1.2.	  Kennis	  van	  de	  technische	  kenmerken	  en	  
de	  werking	  van	  de	  veiligheidsvoorzieningen	  
teneinde	  het	  voertuig	  onder	  controle	  te	  
houden,	  de	  slijtage	  te	  beperken	  en	  
disfuncties	  te	  voorkomen.	  
‘1.3.	  Het	  brandstofverbruik	  kunnen	  
optimaliseren.	  
‘1.4.	  /	  1.6.	  Een	  lading	  kunnen	  vervoeren	  met	  
inachtneming	  van	  de	  voorschriften	  inzake	  
veiligheid	  en	  goed	  gebruik	  van	  het	  voertuig.	  
‘1.5.	  De	  veiligheid	  en	  het	  comfort	  van	  de	  
passagiers	  kunnen	  waarborgen.	  

	   Praktijk	   • manoeuvreren	  
	  

	  
	  

‘1.3.	  Het	  brandstofverbruik	  kunnen	  
optimaliseren.	  
‘1.4.	  /	  1.6.	  Een	  lading	  kunnen	  vervoeren	  met	  
inachtneming	  van	  de	  voorschriften	  inzake	  
veiligheid	  en	  goed	  gebruik	  van	  het	  voertuig.	  
	  

5.	   Vrije	  ruimte	  
(niet	  verplicht)	  

Vrije	  ruimte	  maximaal	  1,5	  uur	  
Suggesties	  voor	  vrije	  ruimte:	  
• omgaan	  met	  weersomstandigheden	  
• wegen	  (type,	  soort	  en	  plaats	  chauffeur)	  
	  

6.	   Maximum	  aantal	  
deelnemers	  

Per	  docent	  (theorie):	  	  	  
Per	  docent	  (praktijkoefening):	  	  
Per	  voertuig:	  

16	  deelnemers	  
8	  deelnemers	  
8	  deelnemers	  

7.	   Randvoorwaarden	   • vrachtauto	  of	  bus	  
• training	  kan	  in	  dagdelen	  aangeboden	  worden	  

	  
8.	   Waarde	  nascholing	  

en	  minimale	  
opleidingsduur	  

7	  uur	  
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U28-‐1	  Chauffeur	  betonmixer	  	  

1.	   Cursuscode	  en	  
naam	  

U28-‐1	  Chauffeur	  betonmixer	  	  

2.	   Oude	  code(s)	   N108(1)	  
3.	   Kwalificatie	  docent	   • geldig	  VOL	  VCA	  certificaat	  of	  MVK	  niveau	  II	  of	  HVK	  niveau	  I,	  en	  

• beschikt	  over	  goede	  didactische	  vaardigheden	  
	  

4.	   	   Onderwerpen	   Doelstelling	  RVB	  	  
	  

	   Theorie	   • veiligheid	  op	  de	  centrale	  
• vervoer	  van	  beton	  –	  defensief	  

rijden	  
• rijden	  met	  een	  betonmixer	  
• specifieke	  veiligheid	  mens	  
• specifieke	  veiligheid	  materie	  
• specifieke	  veiligheid	  machine	  	  
• specifieke	  veiligheid	  milieu	  	  

	  

	  ‘1.4.	  /	  1.6.	  Een	  lading	  kunnen	  vervoeren	  met	  
inachtneming	  van	  de	  voorschriften	  inzake	  
veiligheid	  en	  goed	  gebruik	  van	  het	  voertuig.	  
‘3.1	  Bedacht	  zijn	  op	  de	  gevaren	  van	  het	  
verkeer	  en	  op	  arbeidsongevallen	  
‘3.3	  Fysieke	  risico’s	  kunnen	  voorkomen.	  

	   Praktijk	   n.v.t.	   	  

5.	   Vrije	  ruimte	  
(niet	  verplicht)	  

Vrije	  ruimte	  maximaal	  1,5	  uur	  
Suggesties	  voor	  vrije	  ruimte:	  
• wet-‐	  en	  regelgeving	  
• functiebeschrijving	  en	  werkzaamheden	  
• werken	  met	  betonpomp	  

6.	   Maximum	  aantal	  
deelnemers	  

Per	  docent	  (theorie):	  	  	  
	  

20	  deelnemers	  
	  

7.	   	  Randvoorwaarden	   • training	  kan	  in	  dagdelen	  aangeboden	  worden	  
	  

8.	   Waarde	  nascholing	  
en	  minimale	  
opleidingsduur	  

7	  uur	  
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U29-‐1	  Chauffeur	  veevoeder	  

1.	   Cursuscode	  en	  
naam	  

U29-‐1	  Chauffeur	  veevoeder	  

2.	   Oude	  code(s)	   N114(1)	  
3.	   Kwalificatie	  docent	   • geldig	  VOL	  VCA	  certificaat	  of	  MVK	  niveau	  II	  of	  HVK	  niveau	  I,	  en	  

• beschikt	  over	  goede	  didactische	  vaardigheden	  
	  

4.	   	   Onderwerpen	   Doelstelling	  RVB	  	  
	  

	   Theorie	   • wet-‐	  en	  regelgeving	  transport	  
van	  diervoeders	  

• taken	  en	  
verantwoordelijkheden	  

• voorwaarden	  voor	  laden	  en	  
lossen	  

• inrichting	  van	  wagens	  
• reinigings-‐	  en	  

ontsmettingsmiddelen	  
• persoonlijke	  

beschermingsmiddelen	  
	  

	  

‘1.4.	  /	  1.6.	  Een	  lading	  kunnen	  vervoeren	  met	  
inachtneming	  van	  de	  voorschriften	  inzake	  
veiligheid	  en	  goed	  gebruik	  van	  het	  voertuig.	  
‘2.2	  De	  regelgeving	  betreffende	  het	  
goederenvervoer	  kennen.	  

	   Praktijk	   • juist	  gebruik	  
transportmiddelen	   	  

• toepassing	  
reinigingsprotocollen	  en	  -‐
middelen	  

• juist	  gebruik	  persoonlijke	  
beschermingsmiddelen	  

	  

‘1.4.	  /	  1.6.	  Een	  lading	  kunnen	  vervoeren	  met	  
inachtneming	  van	  de	  voorschriften	  inzake	  
veiligheid	  en	  goed	  gebruik	  van	  het	  voertuig.	  
	  

5.	   Vrije	  ruimte	  
(niet	  verplicht)	  

Vrije	  ruimte	  maximaal	  1,5	  uur	  
	  

6.	   Maximum	  aantal	  
deelnemers	  

Per	  docent	  (theorie):	  	  	  
Per	  docent	  (praktijkoefening):	  	  
Per	  voertuig:	  

16	  deelnemers	  
8	  deelnemers	  
8	  deelnemers	  

7.	   Randvoorwaarden	   • voertuig	  met	  geleegde	  maar	  nog	  niet	  gereinigde	  laadruimte	  
• persoonlijke	  beschermingsmiddelen	  
• training	  kan	  in	  dagdelen	  aangeboden	  worden	  

	  
8.	   Waarde	  nascholing	  

en	  minimale	  
opleidingsduur	  

7	  uur	  
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U30-‐1	  Veilig	  werken	  met	  de	  vrachtauto	  II	  

1.	   Cursuscode	  en	  
naam	  

U30-‐1	  Veilig	  werken	  met	  de	  vrachtauto	  II	  

2.	   Oude	  code(s)	   N101(1),	  N109(1),	  N110(1),	  N136(1)	  
3.	   Kwalificatie	  docent	   • geldig	  rijbewijs/certificaat	  voor	  het	  materieel	  waarmee	  de	  cursus	  wordt	  

uitgevoerd,	  en	  
• geldig	  VOL-‐VCA	  certificaat	  of	  MVK	  niveau	  II	  of	  HVK	  niveau	  I,	  en	  
• beschikt	  over	  goede	  didactische	  vaardigheden	  
	  

4.	   	   Onderwerpen	   Doelstelling	  RVB	  	  
	  

	   Theorie	   • wet-‐	  en	  regelgeving	  
• algemene	  bepalingen	  m.b.t.	  

het	  systeem	  (keuring	  etc)	  
• werking	  
• technische	  basiskennis	  van	  

het	  systeem	  
• bediening	  en	  

veiligheidsaspecten	  
	  

	  

‘1.4.	  /	  1.6.	  Een	  lading	  kunnen	  vervoeren	  met	  
inachtneming	  van	  de	  voorschriften	  inzake	  
veiligheid	  en	  goed	  gebruik	  van	  het	  voertuig.	  
	  

	   Praktijk	   • gebruiksgereed	  maken	  
• preventieve	  controle	  en	  

onderhoud	  
• bediening	  
• manoeuvreren	  
• veiligheidsaspecten	  
• opladen	  en	  lossen	  op	  de	  

vrachtwagen	  	  
	  

‘1.4.	  /	  1.6.	  Een	  lading	  kunnen	  vervoeren	  met	  
inachtneming	  van	  de	  voorschriften	  inzake	  
veiligheid	  en	  goed	  gebruik	  van	  het	  voertuig.	  
	  

5.	   Vrije	  ruimte	  
(niet	  verplicht)	  

Vrije	  ruimte	  maximaal	  1,5	  uur	  
Suggesties	  voor	  vrije	  ruimte:	  
• soorten	  hoogwerkers	  met	  bijbehorende	  specificaties	  
• veilig	  aanslaan	  van	  lasten	  

	  
6.	   Maximum	  aantal	  

deelnemers	  
Per	  docent	  (theorie):	  	  	  
Per	  docent	  (praktijkoefening):	  	  
Per	  voertuig:	  

16	  deelnemers	  
4	  deelnemers	  
4	  deelnemers	  

7.	   Randvoorwaarden	   • materieel	  bij	  uitvoering	  inzetten,	  onder	  andere:	  
o vrachtwagen	  met	  laadklep	  
o verreiker	  
o hoogwerker	  
o shovel	  
o grondverzetmachine	  
o bergingsvoertuig	  

• training	  kan	  in	  dagdelen	  aangeboden	  worden	  
	  

8.	   Waarde	  nascholing	  
en	  minimale	  
opleidingsduur	  

7	  uur	  
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U33-3 Reisbegeleiding 

1. Cursuscode en 
naam 

U33-3 Reisbegeleiding 

2. Oude code(s) N64(2), N65(1), N66(4), N67(3), N68(3), N69(3) 
3. Kwalificatie docent  beschikt over goede didactische vaardigheden 

 beschikt over goede rapportagevaardigheden 
 beschikt over aantoonbare kennis van de touringcarbranche 

 
4.  Onderwerpen Doelstelling RVB  

 
 Theorie  toerisme 

 reisprogramma 
 organisaties en voorwaarden 
 communicatie met en 

houding naar passagiers 
 optreden 

touringcarchauffeur 
 documenten 
 toeristische topografie en 

toeristisch belangrijke steden 
 cultuur en staatsinrichting 
 ziekte en sterfgeval gasten 
 gezondheid en voeding 
 digitale snelweg 
 social Media.  
 regels rij- en rusttijden 
 

‘1.5 Veiligheid en het comfort van de 
passagiers kunnen waarborgen. 
‘1.6 Een lading kunnen vervoeren met 
inachtneming van de voorschriften inzake 
veiligheid en goed gebruik van het voertuig. 
‘3.5 Noodsituaties kunnen beoordelen. 
‘3.6 Door zijn gedrag kunnen bijdragen aan 
het imago van een onderneming 
‘3.8 Kennis van het economisch klimaat van 
het personenvervoer over de weg en van de 
marktwerking. 
 

 Praktijk  inspectie touringcar  
 juiste instelling 

chauffeurstoel 
 juiste spiegelinstelling 
 veiligheid van de passagier in 

de bus 
 ongevallen en uitvallen van 

de touringcar 

‘1.5 Veiligheid en het comfort van de 
passagiers kunnen waarborgen. 
 
‘2.3 De regelgeving betreffende het 
personenvervoer kennen. 
 
‘3.5 Noodsituaties kunnen beoordelen. 
‘3.6 Door zijn gedrag kunnen bijdragen aan 
het imago van een onderneming 
 

5. Vrije ruimte 
(niet verplicht) 

Vrije ruimte maximaal 1,5 uur per cursusdag 
Suggesties voor vrije ruimte: 
 grensbepalingen en richtlijnen 
 landenspecificatie 

6. Maximum aantal 
deelnemers 

Per docent (theorie):   
Per docent (praktijkoefening):  
Per voertuig 

16 deelnemers 
16 deelnemers 
16 deelnemers 

7. Randvoorwaarden  touringcar 
 lesmateriaal voor deelnemer 
 training kan in dagdelen aangeboden worden 

 
8. Waarde nascholing 

en minimale 
opleidingsduur 

7 uur of 14 uur of 21 uur 
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U34-‐1	  Wintervoorbereiding	  	  

1.	   Cursuscode	  en	  
naam	  

U34-‐1	  Wintervoorbereiding	  

2.	   Oude	  code(s)	   N126(1)	  
3.	   Kwalificatie	  docent	   • geldig	  rijbewijs	  voor	  het	  voertuig	  waarmee	  de	  cursus	  wordt	  uitgevoerd,	  en	  

• beschikt	  over	  goede	  didactische	  vaardigheden	  
	  

4.	   	   Onderwerpen	   Doelstelling	  RVB	  	  
	  

	   Theorie	   • functie	  en	  opbouw	  banden	  
• functie	  en	  opbouw	  profiel	  
• ABS/EBS	  
• sperdifferentieel	  
• hulpremsystemen	  	  
• wet-‐	  en	  regelgeving	  landen	  

met	  betrekking	  tot	  kettingen	  
en	  winterbanden	  

• update	  nieuwe	  regels	  
	  

‘1.2.	  Kennis	  van	  de	  technische	  kenmerken	  en	  
de	  werking	  van	  de	  veiligheidsvoorzieningen	  
teneinde	  het	  	  voertuig	  onder	  controle	  te	  
houden,	  de	  slijtage	  te	  beperken	  en	  
disfuncties	  te	  voorkomen.	  
‘2.2	  De	  regelgeving	  betreffende	  het	  
goederenvervoer	  kennen.	  
‘2.3	  De	  regelgeving	  betreffende	  het	  
personenvervoer	  kennen.	  
	  

	   Praktijk	   • winterklaar	  maken	  voertuig	  
• storing	  analyseren	  met	  

behulp	  van	  instructieboek	  
• repareren	  van	  eenvoudige	  

storingen	  
• kennis	  over	  zaken	  die	  zelf	  te	  

maken	  zijn	  en	  zaken	  die	  door	  
professionals	  moeten	  worden	  
opgelost	  

• analyseren	  en	  doorgeven	  van	  
storingen	  

• sneeuwkettingen	  monteren	  	  
• kleine	  reparaties	  met	  behulp	  

van	  reparatiepakket	  
	  

‘1.2.	  Kennis	  van	  de	  technische	  kenmerken	  en	  
de	  werking	  van	  de	  veiligheidsvoorzieningen	  
teneinde	  het	  	  voertuig	  onder	  controle	  te	  
houden,	  de	  slijtage	  te	  beperken	  en	  
disfuncties	  te	  voorkomen.	  
	  

5.	   Vrije	  ruimte	  
(niet	  verplicht)	  

Vrije	  ruimte	  maximaal	  1,5	  uur	  
	  

6.	   Maximum	  aantal	  
deelnemers	  

Per	  docent	  (theorie):	  	  	  
Per	  docent	  (praktijkoefening):	  	  
Per	  voertuig:	  

16	  deelnemers	  
16	  deelnemers	  
8	  deelnemers	  

7.	   Randvoorwaarden	   • voertuig	  	  en	  sneeuwkettingen	  
• reparatiepakket	  
• training	  kan	  in	  dagdelen	  aangeboden	  worden	  

	  
8.	   Waarde	  nascholing	  

en	  minimale	  
opleidingsduur	  

7	  uur	  
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U35-1	Chauffeur	kiepauto			

1.	 Cursuscode	en	
naam	

U35-1		Chauffeur	kiepauto	

2.	 Oude	code(s)	 N128(1),	N129(1),	N130(1),	N131(1)	
3.	 Kwalificatie	docent	 • geldig	rijbewijs	dat	past	bij	het	voertuig	dat	gebruikt	wordt,	en	

• beschikt	over	goede	didactische	vaardigheden	
4.	 	 Onderwerpen	 Doelstelling	RVB		

	
	 Theorie	 Verplicht	in	alle	modules:	

• wet-	en	regelgeving	
• veiligheid	
• techniek	
• documenten	
• maten	en	gewichten	

	
Optioneel	Basismodule:	
• grondsoorten	
• stabilisatie	
• rijden	met	en	kiepen	van	

grondstoffen	zoals	zand,	grind,	
granulaat,	zout,	asfalt	

	
Optioneel	module	Terreinrijden:	
• technische	gegevens	vrachtauto	
• belading	
• terreinrijden	
• bediening	kiepinstallatie	

	
Optioneel	module	Werken	met	de	
asfaltkieper:	
• asfaltsamenstellingen		
• vervoerseisen	temperatuur	en	

ontmenging		
• gewichten	van	mengsels		
• gedrag	van	mengsel	tijdens	kiepen	

samenwerking	met	de	
asfaltspreider	
	

Optioneel	Merkgebonden	module	
GINAF,	MAN,	Mercedes-Benz	of	
Terberg:	
• organisatie/historie	merk	
• opbouw	voertuig	
• bediening	
• aandrijflijn	
• vering	
• stabilisatie	bij	het	kiepen	
• besturing	
• inspectie	voertuig	en	onderhoud	

door	chauffeur		
	

	

‘1.4.	Een	lading	kunnen	vervoeren	met	
inachtneming	van	de	voorschriften	
inzake	veiligheid	en	goed	gebruik	van	
het	voertuig.	
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	 Praktijk	 Verplicht	in	alle	modules:	
• veiligheid	
• wet-	en	regelgeving		
• techniek	
• documenten		
• maten	en	gewichten		

	
optioneel	Basismodule:	
• grondsoorten		
• stabilisatie		
• rijden	met	en	kiepen	van	

grondstoffen	zoals	zand,	grind,	
granulaat,	zout,	asfalt		
	

optioneel	module	Terreinrijden:	
• in	los	zand	rijden	
• op	zachte	en	harde	ondergrond	

rijden	
• draaien	in	de	baan	en	op	rijplaten	
• laden	onder	en	bij	machines	
• versporen	
• door	water	rijden		
• een	helling	op-	en	afrijden		

		
optioneel	module	Asfaltkieper:	
• asfaltsamenstellingen		
• vervoerseisen	temperatuur	en	

ontmenging		
• gewichten	van	mengsels		
• gedrag	van	mengsel	tijdens	kiepen		
• aslasten		
• samenwerking	met	de	

asfaltspreider		
	
optioneel	Merkgebonden	module	
GINAF,	MAN,	Mercedes-Benz	of	
Terberg:	
• opbouw	voertuig	
• bediening	
• aandrijflijn	
• vering	
• stabilisatie	bij	het	kiepen	
• besturing	
• inspectie	voertuig	en	onderhoud	

door	chauffeur	

‘1.4.	Een	lading	kunnen	vervoeren	met	
inachtneming	van	de	voorschriften	
inzake	veiligheid	en	goed	gebruik	van	
het	voertuig.	
	

5.	 Vrije	ruimte	
(niet	verplicht)	

Vrije	ruimte	maximaal	1,5	uur	
	

6.	 Maximum	aantal	
deelnemers	

Per	docent	(theorie):			
Per	docent	(praktijkoefening):		
Per	voertuig:		

16	deelnemers	
8	deelnemers	
8	deelnemers	

7.	 Randvoorwaarden	 • Kiepauto	+	(wegen)bouw-	en/of	grondverzetmachines		
• Naast	de	verplichte	onderdelen	moet	één	optionele	module	met	

bijbehorende	onderdelen	worden	toegevoegd	
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• Deze	  cursus	  moet	  gegeven	  worden	  op	  een	  besloten	  terrein	  	  
• Training	  kan	  in	  dagdelen	  aangeboden	  worden	  	  

	  
8.	   Waarde	  nascholing	  

en	  minimale	  
opleidingsduur	  

7	  uur	  
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U36-1 Werken met de dieplader  

1. Cursuscode  en 
naam 

U36-1 Werken met de dieplader 

2. Oude code(s) N132(1) 
3. Kwalificatie docent  geldig rijbewijs dat past bij het voertuig dat gebruikt wordt 

 beschikt over goede didactische vaardigheden 
4.  Onderwerpen Doelstelling RVB  

 
 Theorie  laden en lossen van 

(wegen)bouw- en/of 
grondverzetmachines 

 aslastberekeningen 
 spankracht en ladingzekering 
 ontheffingen en 

vergunningen  
 verbreden en verlengen 
 wet- en regelgeving breedte- 

en lengtetransport 
 verlichting en 

contourmarkering 
 

‘1.4. Een lading kunnen vervoeren met 
inachtneming van de voorschriften inzake 
veiligheid en goed gebruik van het voertuig. 
 

 Praktijk  laden en lossen van 
(wegen)bouw- en 
grondverzetmachines 

 oprijhoeken en oprijschotten 
 zekeren van lading 

 

‘1.4. Een lading kunnen vervoeren met 
inachtneming van de voorschriften inzake 
veiligheid en goed gebruik van het voertuig. 
 

5. Vrije ruimte 
(niet verplicht) 

Vrije ruimte maximaal 1,5 uur 
Suggesties voor vrije ruimte: 
 rijden met lading 

 
6. Maximum aantal 

deelnemers 
Per docent (theorie):   
Per docent (praktijkoefening):  
Per voertuig: 

16 deelnemers 
8 deelnemers 
8 deelnemers 

7. Randvoorwaarden  Kiepauto/trekker + dieplader + (wegen)bouw- en/of grondverzetmachines  
 training kan in dagdelen aangeboden worden 

 
8. Waarde nascholing 

en minimale 
opleidingsduur 

7 uur 
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U37-1  Veilig werken langs de weg 

1. Cursuscode en 
naam 

U37-1  Veilig werken langs de weg 

2. Oude code(s) N134(1), N173(1) 
3. Kwalificatie docent  geldig rijbewijs dat past bij het voertuig waarmee gewerkt wordt, en 

 geldig VOL VCA certificaat of MVK niveau II of HVK niveau I, en 
 beschikt over goede didactische vaardigheden 

4.  Onderwerpen Doelstelling RVB  
 

 Theorie  Arbo  
 Veiligheidsmaatregelen bij 

incidenten  
 veiligheidskleding en het 

gebruik van Persoonlijke 
Beschermingsmiddelen 
(PBM's) 

 omgaan met weggebruikers 
 

‘3.1. Bedacht zijn op de gevaren van het 
verkeer en op arbeidsongevallen. 
‘3.3. Fysieke risico’s kunnen voorkomen. 
‘3.5. Noodsituaties kunnen beoordelen. 
 

 Praktijk  Praktische oefeningen 
 Afzetten veilige werkruimte 
 Toepassen veiligheid 
 

‘3.1. Bedacht zijn op de gevaren van het 
verkeer en op arbeidsongevallen. 
‘3.3. Fysieke risico’s kunnen voorkomen. 
‘3.5. Noodsituaties kunnen beoordelen. 
 

5. Vrije ruimte 
(niet verplicht) 

Vrije ruimte maximaal 1,5 uur 
Suggesties voor vrije ruimte: 
 praktijkrichtlijn CROW 96B 
 verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid 
 hulpverlening 
 veilig takelen/bergen 

6. Maximum aantal 
deelnemers 

Per docent (theorie):   
Per docent (praktijkoefening):  
 

16 deelnemers 
16 deelnemers 

7. Randvoorwaarden  afzettingsmateriaal, pylonen 
 bewegwijzering, verkeersborden 
 praktijkoefening mag in simulatie / op schaal worden uitgevoerd 
 training kan in dagdelen aangeboden worden 

 
8. Waarde nascholing 

en minimale 
opleidingsduur 

7 uur 
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U38-‐1	  	  Winterdienst	  

1.	   Cursuscode	  en	  
naam	  

U38-‐1	  	  Winterdienst	  

2.	   Oude	  code(s)	   N142(1)	  
3.	   Kwalificatie	  docent	   • geldig	  rijbewijs	  voor	  het	  voertuig	  waarmee	  gewerkt	  wordt	  

• geldig	  VOL	  VCA	  certificaat	  of	  MVK	  niveau	  II	  of	  HVK	  niveau	  I	  
• beschikt	  over	  goede	  didactische	  vaardigheden	  
	  

4.	   	   Onderwerpen	   Doelstelling	  RVB	  	  
	  

	   Theorie	   • bewustwording	  winterdienst	  
• ARBO-‐wetgeving,	  rechten	  en	  

verplichtingen	  
• rol	  en	  verantwoordelijkheden	  

van	  de	  chauffeur	  
• werken	  met	  sneeuwploegen	  

en	  sneeuwborstels	  
• strooiroutes	  en	  prioriteiten	  

	  

‘1.4.	  /	  1.6.	  Een	  lading	  kunnen	  vervoeren	  met	  
inachtneming	  van	  de	  voorschriften	  inzake	  
veiligheid	  en	  goed	  gebruik	  van	  het	  voertuig.	  
‘3.1.	  Bedacht	  zijn	  op	  de	  gevaren	  van	  het	  
verkeer	  en	  op	  arbeidsongevallen.	  
‘3.3.	  Fysieke	  risico’s	  kunnen	  voorkomen.	  
‘3.5.	  Noodsituaties	  kunnen	  beoordelen.	  
	  

	   Praktijk	   • op-‐	  en	  afbouw	  strooier	  en	  
sneeuwploeg	  

• onderhoud	  	  
• laden	  en	  lossen	  van	  

dooimiddelen	  
	  

	  

‘1.4.	  /	  1.6.	  Een	  lading	  kunnen	  vervoeren	  met	  
inachtneming	  van	  de	  voorschriften	  inzake	  
veiligheid	  en	  goed	  gebruik	  van	  het	  voertuig.	  
‘3.1.	  Bedacht	  zijn	  op	  de	  gevaren	  van	  het	  
verkeer	  en	  op	  arbeidsongevallen.	  
‘3.3.	  Fysieke	  risico’s	  kunnen	  voorkomen.	  
‘3.5.	  Noodsituaties	  kunnen	  beoordelen.	  
	  

5.	   Vrije	  ruimte	  
(niet	  verplicht)	  

Vrije	  ruimte	  maximaal	  1,5	  uur	  
Suggesties	  voor	  vrije	  ruimte:	  

• strooien	  in	  de	  praktijk	  
	  

6.	   Maximum	  aantal	  
deelnemers	  

Per	  docent	  (theorie):	  	  	  
Per	  docent	  (praktijkoefening):	  	  
Per	  voertuig:	  

16	  deelnemers	  
8	  deelnemers	  
4	  deelnemers	  

7.	   Randvoorwaarden	   • het	  praktijkgedeelte	  duurt	  minimaal	  1	  uur	  
• met	  gebruik	  van	  materieel	  van	  de	  uitvoerende	  dienst	  
• training	  kan	  in	  dagdelen	  aangeboden	  worden	  

	  
8.	   Waarde	  nascholing	  

en	  minimale	  
opleidingsduur	  

7	  uur	  
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U39-‐1	  	  Techniek	  en	  veiligheid	  	  

1.	   Cursuscode	  en	  
naam	  

U39-‐1	  	  Techniek	  en	  veiligheid	  

2.	   Oude	  code(s)	   N125(1),	  N148(1),	  N111(1)	  
3.	   Kwalificatie	  docent	   • geldig	  rijbewijs	  van	  voertuig	  waarmee	  gewerkt	  wordt	  

• beschikt	  over	  goede	  didactische	  vaardigheden	  
	  

4.	   	  
	  

Onderwerpen	   Doelstelling	  RVB	  	  
	  

	   Theorie	   • techniek	  van	  de	  auto	  
• meest	  voorkomende	  pechgevallen	  
• veiligheid	  bij	  reparaties/stranding	  	  
• juist	  melden	  van	  storingen	  
• hoe	  te	  handelen	  bij	  een	  incident	  
• technische	  veiligheid	  voertuig	  

	  

‘1.2.	  Kennis	  van	  de	  technische	  
kenmerken	  en	  de	  werking	  van	  de	  
veiligheidsvoorzieningen	  teneinde	  het	  	  
voertuig	  onder	  controle	  te	  houden,	  de	  
slijtage	  te	  beperken	  en	  disfuncties	  te	  
voorkomen.	  
	  

	   Praktijk	   • veiligheid	  (voertuig,	  eigen	  veiligheid)	  
• diagnose	  stellen	  bij	  pechgevallen	  
• dagelijkse	  controle	  
• noodreparaties	  
• vervangen	  zekeringen	  
• vervangen	  lampen	  
• storing	  zoeken	  in	  de	  praktijk	  
• beperking	  en	  beheersing	  van	  een	  

incident	  
• persoonlijke	  beschermingsmiddelen	  
• veiligheid	  in	  de	  cabine	  
• 	  

‘1.2.	  Kennis	  van	  de	  technische	  
kenmerken	  en	  de	  werking	  van	  de	  
veiligheidsvoorzieningen	  teneinde	  het	  	  
voertuig	  onder	  controle	  te	  houden,	  de	  
slijtage	  te	  beperken	  en	  disfuncties	  te	  
voorkomen.	  
‘1.4.	  /	  1.6.	  Een	  lading	  kunnen	  
vervoeren	  met	  inachtneming	  van	  de	  
voorschriften	  inzake	  veiligheid	  en	  
goed	  gebruik	  van	  het	  voertuig.	  
	  

5.	   Vrije	  ruimte	  
(niet	  verplicht)	  

Vrije	  ruimte	  maximaal	  1,5	  uur	  
Suggesties	  voor	  vrije	  ruimte:	  
• controle	  gereedschap	  en	  voorraad	  lampen	  
• beoordelen	  of	  voertuigverlichting	  voldoet	  aan	  voertuigreglement	  
• kleine	  blusmiddelen	  
• snel	  en	  veilig	  verwijderen	  van	  een	  slachtoffer	  uit	  een	  gevarenzone	  
• sleepklaar	  maken	  
	  

6.	   Maximum	  aantal	  
deelnemers	  

Per	  docent	  (theorie):	  	  	  
Per	  docent	  (praktijkoefening):	  	  
Per	  voertuig:	  

16	  deelnemers	  
8	  deelnemers	  
8	  deelnemers	  

7.	   Randvoorwaarden	   • één	  of	  meer	  voertuigen	  (per	  8	  deelnemers)	  waarop	  defecten	  te	  vinden	  zijn	  
• training	  kan	  in	  dagdelen	  aangeboden	  worden	  

	  
8.	   Waarde	  nascholing	  

en	  minimale	  
opleidingsduur	  

7	  uur	  
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U40-‐1	  	  Veilig	  werken	  met	  druk-‐	  /	  vacuüm	  tankvoertuigen	  

1.	   Cursuscode	  en	  
naam	  

U40-‐1	  	  Veilig	  werken	  met	  druk-‐	  /	  vacuüm	  tankvoertuigen	  	  

2.	   Oude	  code(s)	   N169(2),	  N170(1)	  
3.	   Kwalificatie	  docent	   • Geldig	  CCV-‐certificaat	  Veiligheidsadviseur	  Vervoer	  gevaarlijke	  stoffen,	  of;	  	  

• Geldig	  SIR-‐certificaat	  (Stichting	  Industriële	  Reiniging),	  of;	  	  
• Diploma	  middelbaar	  of	  hoger	  Veiligheidskundige	  (HVK/MVK),	  of;	  
• Bij	  niet	  gevaarlijke	  stoffen:	  geldig	  VOL	  VCA	  certificaat	  of	  MVK	  niveau	  II	  of	  HVK	  

niveau	  I	  
• beschikt	  over	  goede	  didactische	  vaardigheden	  

	  
4.	   	   Onderwerpen	   Doelstelling	  RVB	  	  

	  
	   Theorie	   • persoonlijke	  

beschermingsmiddelen	  
• productkennis	  
• risico’s	  van	  het	  rijden,	  werken	  

met	  en	  gebruiken	  van	  druk-‐	  /	  
vacuüm	  tankvoertuigen	  

• soorten	  arbeidsongevallen	  
• verkeersvoorschriften	  en	  

veiligheidseisen	  
• gebruik	  veiligheidsborden	  en	  

markeringen	  volgens	  CROW	  
aanbevelingen	  
	  

‘3.1.	  Bedacht	  zijn	  op	  de	  gevaren	  van	  het	  
verkeer	  en	  op	  arbeidsongevallen.	  
‘3.3.	  Fysieke	  risico’s	  kunnen	  voorkomen.	  
‘3.5.	  Noodsituaties	  kunnen	  beoordelen.	  

	   Praktijk	   	   	  
	  

5.	   Vrije	  ruimte	  
(niet	  verplicht)	  

Vrije	  ruimte	  maximaal	  1,5	  uur	  
Suggesties	  voor	  vrije	  ruimte:	  
• opstellen	  van	  het	  voertuig	  
	  

6.	   Maximum	  aantal	  
deelnemers	  

Per	  docent	  (theorie):	  	  	  
	  

16	  deelnemers	  
	  

7.	   Randvoorwaarden	   • training	  kan	  in	  dagdelen	  aangeboden	  worden	  
	  
	  

8.	   Waarde	  nascholing	  
en	  minimale	  
opleidingsduur	  

7	  uur	  
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U42-‐1	  	  Awareness	  gegaste	  containers	  	  

1.	   Cursuscode	  en	  
naam	  

U42-‐1	  	  Awareness	  gegaste	  containers	  

2.	   Oude	  code(s)	   N172(1)	  
3.	   Kwalificatie	  docent	   • diploma	  middelbaar	  gasmeetkundige	  (MGK);	  of	  

• erkend	  praktijkbeoordelaar	  Stichting	  KAGO;	  en	  
• beschikt	  over	  goede	  didactische	  vaardigheden	  

4.	   	   Onderwerpen	   Doelstelling	  RVB	  	  
	  

	   Theorie	   • Basisbegrippen	  in	  relatie	  tot	  
ladinggassen:	  Samenstelling	  
lucht,	  zuurstof,	  brand-‐	  en	  
explosierisico,	  toxische	  
stoffen,	  sorptie-‐effecten,	  
grenswaarden	  

• Regelgeving:	  arbobesluit	  
m.b.t.	  bescherming	  
medewerkers	  tegen	  
gevaarlijke	  gassen,	  RI&E	  en	  
plan	  van	  aanpak	  bij	  transport	  
en	  ontvangst	  zeecontainers,	  
stappenplan	  veilig	  openen	  
zeecontainers	  
(arbocatalogus)	  

• Veiligheid,	  gezondheid	  en	  
milieu:	  veilige	  werkplek,	  PBM,	  
gezondheid	  en	  de	  gevaren	  
van	  gassen	  in	  zeecontainers,	  
milieu:	  gasrestanten,	  
ventileren	  en	  ontgassen	  

• Rapporteren	  en	  documenten:	  
gasmeetrapport	  en	  veilig	  te	  
betreden	  verklaring,	  
ladingdocumenten	  

	  

‘3.1.	  Bedacht	  zijn	  op	  de	  gevaren	  van	  het	  
verkeer	  en	  op	  arbeidsongevallen.	  
‘3.3.	  Fysieke	  risico’s	  kunnen	  voorkomen.	  
‘3.5.	  Noodsituaties	  kunnen	  beoordelen	  

	   Praktijk	   • meten	  en	  meetapparatuur	  
• meetaanpak	  
• meetfouten	  

	  

‘3.1.	  Bedacht	  zijn	  op	  de	  gevaren	  van	  het	  
verkeer	  en	  op	  arbeidsongevallen.	  
‘3.3.	  Fysieke	  risico’s	  kunnen	  voorkomen.	  
‘3.5.	  Noodsituaties	  kunnen	  beoordelen	  

5.	   Vrije	  ruimte	  
(niet	  verplicht)	  

Vrije	  ruimte	  maximaal	  1,5	  uur	  
	  

6.	   Maximum	  aantal	  
deelnemers	  

Per	  docent:	  
	  

16	  deelnemers	  
	  

7.	   Randvoorwaarden	   • training	  kan	  in	  dagdelen	  aangeboden	  worden	  
	  

8.	   Waarde	  nascholing	  
en	  minimale	  
opleidingsduur	  

7	  uur	  
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U43-‐1:	  HNR	  met	  autobussen	  

1.	   Cursuscode	  en	  
naam	  

U43-‐1	  	  HNR	  met	  autobussen	  

2.	   Oude	  code(s)	   N73(1),	  N76(1)	  
3.	   Kwalificatie	  docent	   • geldig	  WRM-‐certificaat	  of	  geldig	  PTN-‐certificaat,	  voor	  het	  voertuig	  waarmee	  

de	  cursus	  wordt	  uitgevoerd	  
	  

4.	   	   Onderwerpen	   Doelstelling	  RVB	  	  
	  

	   Theorie	   • nulmeting	  
• het	  nieuwe	  rijden	  principes	  
• verschillende	  soorten	  

reizigers	  
• klantgerichtheid	  
• fysieke	  en	  mentale	  obstakels	  
• beeldvorming	  

	  

‘1.2.	  Kennis	  van	  de	  technische	  kenmerken	  en	  
de	  werking	  van	  de	  veiligheidsvoorzieningen,	  
teneinde	  voertuig	  onder	  controle	  te	  houden,	  
de	  slijtage	  te	  beperken	  en	  disfuncties	  te	  
voorkomen.	  
‘1.3.	  Het	  brandstofverbruik	  kunnen	  
optimaliseren.	  

	   Praktijk	   • het	  nieuwe	  rijden	  toepassen	   	  ‘1.3.	  Het	  brandstofverbruik	  kunnen	  
optimaliseren.	  

5.	   Vrije	  ruimte	  
(niet	  verplicht)	  

Vrije	  ruimte	  maximaal	  1,5	  uur	  
Suggesties	  voor	  vrije	  ruimte:	  
• vastzetten	  rolstoelen	  
• bediening	  rolstoelplank	  
• rolstoel/blindenparcours	  

6.	   Maximum	  aantal	  
deelnemers	  

Per	  docent	  (theorie):	  
Per	  docent	  (praktijkoefeningen):	  
Per	  voertuig:	  

16	  deelnemers	  
4	  deelnemers	  
4	  deelnemers	  

7.	   Randvoorwaarden	   • digitale	  meetapparatuur	  
• bus	  (touringcar	  of	  OV-‐bus)	  (voor	  praktijkoefeningen)	  
• training	  kan	  in	  dagdelen	  aangeboden	  worden	  

	  
8.	   Waarde	  nascholing	  

en	  minimale	  
opleidingsduur	  

7	  uur	  
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U44-‐1:	  Chauffeur	  Openbaar	  Vervoer	  

1.	   Cursuscode	  en	  
naam	  

U44-‐1:	  Chauffeur	  Openbaar	  Vervoer	  

2.	   Oude	  code(s)	   N138(1),	  N139(1)	  
3.	   Kwalificatie	  docent	   • geldig	  WRM-‐certificaat	  of	  geldig	  PTN-‐certificaat	  voor	  het	  voertuig	  waarmee	  de	  

cursus	  wordt	  uitgevoerd	  
	  

4.	   	   Onderwerpen	   Doelstelling	  RVB	  	  
	  

	   Theorie	   • Wegenverkeerswet	  
• professioneel	  verkeersgedrag	  
• gebruik	  van	  massa-‐,	  rem-‐	  en	  

stopafstanden	  
• schakelgedrag	  (optioneel)	  
• schade-‐afwikkeling	  
• vervoersvoorwaarden	  en	  

aansprakelijkheid	  
	  

‘1.2.	  Kennis	  van	  de	  technische	  kenmerken	  en	  
de	  werking	  van	  de	  veiligheidsvoorzieningen,	  
teneinde	  voertuig	  onder	  controle	  te	  houden,	  
de	  slijtage	  te	  beperken	  en	  disfuncties	  te	  
voorkomen.	  
‘1.3.	  Het	  brandstofverbruik	  kunnen	  
optimaliseren.	  

	   Praktijk	   • het	  nieuwe	  rijden	  toepassen	   	  ‘1.3.	  Het	  brandstofverbruik	  kunnen	  
optimaliseren.	  

5.	   Vrije	  ruimte	  
(niet	  verplicht)	  

Vrije	  ruimte	  maximaal	  1,5	  uur	  
	  

6.	   Maximum	  aantal	  
deelnemers	  

Per	  docent	  (theorie):	  
Per	  docent	  (praktijkoefeningen):	  
Per	  voertuig:	  

16	  deelnemers	  
16	  deelnemers	  
16	  deelnemers	  

7.	   Randvoorwaarden	   • Bus	  (touringcar	  of	  OV-‐bus)	  (voor	  praktijkoefeningen)	  
• training	  kan	  in	  dagdelen	  aangeboden	  worden	  

	  
8.	   Waarde	  nascholing	  

en	  minimale	  
opleidingsduur	  

7	  uur	  
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U45-‐3:	  Actualisering	  kennis	  vakbekwaamheid	  chauffeur	  

1.	   Cursuscode	  en	  
naam	  

U45-‐3:	  Actualisering	  kennis	  vakbekwaamheid	  chauffeur	  

2.	   Oude	  code(s)	   N165(3),	  N166(3)	  
3.	   Kwalificatie	  docent	   • beschikt	  over	  goede	  didactische	  vaardigheden	  

	  
4.	   	   Onderwerpen	   Doelstelling	  RVB	  	  

	  
	   Theorie	   • veilig	  rijgedrag	  

• invloed	  van	  andere	  
weggebruikers	  

• snelheid	  en	  bochten	  
• voertuigeisen	  
• veiligheidsuitrusting	  en	  

technische	  
veiligheidssystemen	  

• handelen	  en	  hulpverlening	  bij	  
ongevallen	  

• digitale	  tachograaf	  
• wet-‐	  en	  regelgeving	  
• fysieke	  en	  mentale	  

gezondheid	  
• voeding	  
• alcohol,	  medicijnen	  en	  drugs	  

	  

‘1.2.	  Kennis	  van	  de	  technische	  kenmerken	  en	  
de	  werking	  van	  de	  veiligheidsvoorzieningen,	  
teneinde	  voertuig	  onder	  controle	  te	  houden,	  
de	  slijtage	  te	  beperken	  en	  disfuncties	  te	  
voorkomen.	  
‘1.3.	  Het	  brandstofverbruik	  kunnen	  
optimaliseren.	  
‘1.4./1.6.	  Een	  lading	  kunnen	  vervoeren	  met	  
inachtneming	  van	  de	  voorschriften	  inzake	  
veiligheid	  en	  goed	  gebruik	  van	  het	  voertuig	  
	  
‘2.1.	  Kennis	  van	  het	  sociale	  klimaat	  en	  de	  
reglementering	  van	  het	  wegvervoer.	  
	  
‘3.1.	  Bedacht	  zijn	  op	  de	  gevaren	  van	  het	  
verkeer	  en	  op	  arbeidsongevallen.	  
‘3.3.	  Fysieke	  risico’s	  kunnen	  voorkomen.	  
‘3.4.	  Zich	  bewust	  zijn	  van	  het	  belang	  van	  een	  
goede	  fysieke	  en	  mentale	  gezondheid.	  
‘3.5.	  Noodsituaties	  kunnen	  beoordelen	  

	   Praktijk	   • n.v.t.	   	  

5.	   Vrije	  ruimte	  
(niet	  verplicht)	  

Vrije	  ruimte	  maximaal	  1,5	  uur	  per	  cursusdag	  
Suggesties	  voor	  vrije	  ruimte:	  
• veiligheidsvoorzieningen	  in	  de	  bus	  
• veiligheid	  en	  comfort	  voor	  passagiers	  
• ladingsaspecten	  

6.	   Maximum	  aantal	  
deelnemers	  

Per	  docent	  (theorie):	  
	  

20	  deelnemers	  
	  

7.	   Randvoorwaarden	   • training	  kan	  in	  dagdelen	  aangeboden	  worden	  
	  

8.	   Waarde	  nascholing	  
en	  minimale	  
opleidingsduur	  

7	  uur	  of	  14	  uur	  of	  21	  uur	  
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U46-‐1	  Vervoer	  van	  personen	  met	  een	  handicap	  
	  
1.	   Cursuscode	  	  en	  naam	   U46-‐1:	  Vervoer	  van	  personen	  met	  een	  handicap	  
2.	   Oude	  code(s)	   N.V.T.	  
3.	   Kwalificatie	  docent	   • geldig	  WRM-‐certificaat	  voor	  de	  categorie	  D1/D	  of	  DE	  wanneer	  er	  op	  de	  

openbare	  weg	  gereden	  wordt,	  en;	  	  
• Beschikt	  over	  goede	  didactische	  vaardigheden	  

4.	   	   Onderwerpen	   Doelstellingen	  RVB	  

	   Theorie	  en/of	  praktijk	   Onderwerpen	  uit	  Verordening	  (EU)	  Nr.	  181/2011:	  

• bewustmaking	  van	  fysieke,	  zintuiglijke	  
(auditieve	  en	  visuele),	  en	  verborgen	  
handicaps	  en	  leermoeilijkheden,	  
alsmede	  het	  adequaat	  reageren	  daarop,	  
inclusief	  de	  wijze	  waarop	  de	  
mogelijkheden	  van	  personen	  met	  
beperkte	  mobiliteit,	  oriëntatie	  of	  
communicatievaardigheden	  kunnen	  
worden	  ingeschat;	  	  

• belemmeringen	  voor	  personen	  met	  een	  
handicap	  en	  personen	  met	  beperkte	  
mobiliteit,	  met	  inbegrip	  van	  
attitudeproblemen,	  omgevings-‐/fysieke	  
obstakels	  en	  organisatorische	  
belemmeringen;	  	  

• erkende	  hulphonden;	  met	  inbegrip	  van	  
de	  rol	  en	  de	  behoeften	  van	  de	  
hulphond;	  	  

• optreden	  in	  onverwachte	  situaties;	  	  
• sociale	  vaardigheden	  en	  technieken	  om	  

te	  communiceren	  met	  doven	  en	  
slechthorenden,	  personen	  met	  een	  
visuele	  handicap,	  mensen	  met	  een	  
spraakprobleem	  en	  mensen	  met	  
leermoeilijkheden;	  	  

• Zorgvuldige	  omgang	  met	  rolstoelen	  en	  
andere	  mobiliteitshulpmiddelen,	  om	  
schade	  te	  vermijden	  (voor	  personeel	  dat	  
in	  voorkomend	  geval	  verantwoordelijk	  is	  
voor	  de	  bagageafhandeling).	  	  

	  

2.3	  de	  regelgeving	  
betreffende	  het	  
personenvervoer	  kennen	  

	  

3.6	  Door	  zijn	  gedrag	  
bijdragen	  aan	  het	  imago	  
van	  de	  onderneming.	  

	  

5.	   Vrije	  ruimte	  
(niet	  verplicht)	  

Vrije	  ruimte	  maximaal	  1,5	  uur	  

6.	   Maximum	  aantal	  
deelnemers	  

Per	  docent	  (Theorie)	  
Per	  docent	  (Praktijk)	  

16	  deelnemers	  
	  	  8	  deelnemers	  

7.	   Randvoorwaarden	   • Training	  kan	  in	  dagdelen	  worden	  aangeboden	  
8.	   Waarde	  nascholing	  en	  

minimale	  
opleidingsduur	  

7	  uur	  
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1.	   Cursuscode	  en	  naam	   U47-‐1:	  Verkeerseducatie	  

2.	   Oude	  code(s)	   N.v.t.	  

3.	   Kwalificatie	  docent	   Geldig	  WRM-‐certificaat	  voor	  de	  categorie	  C	  en/of	  D	  

4.	   	   Onderwerpen	   Doelstellingen	  RVB	  

	   Theorie	   • Verkeerswet-‐	  en	  regelgeving	  
(bijvoorbeeld	  RVV	  1990,	  WVW	  
1994)	  

• Overige	  wet-‐	  en	  regelgeving	  i.r.t.	  
transport	  en	  logistiek	  
(bijvoorbeeld	  Regeling	  
voertuigen,	  rij-‐	  en	  rusttijden)	  

• Gevaarherkenning	  en	  risicovolle	  
neigingen	  en	  situaties	  

• Gedragsregels	  in	  het	  verkeer	  
• Tunnels	  en	  tunnelveiligheid	  

3.1	  Bedacht	  zijn	  op	  de	  gevaren	  van	  
het	  verkeer	  
en	  op	  arbeidsongevallen	  
3.3.	  Fysieke	  risico’s	  kunnen	  
voorkomen.	  
	  
3.4.	  zich	  bewust	  zijn	  van	  het	  belang	  
van	  een	  goede	  fysieke	  en	  mentale	  
gezondheid	  
	  
3.6	  Door	  zijn	  gedrag	  bijdragen	  aan	  het	  
imago	  van	  de	  onderneming.	  
	  

	   Praktijk	   N.v.t.	  
	  

	  

5.	   Vrije	  ruimte	  
(niet	  verplicht)	  

Vrije	  ruimte	  maximaal	  1,5	  uur	  
Suggesties	  voor	  vrije	  ruimte:	  

• Voertuigcontrole	  
• Zit-‐	  en	  stuurhouding	  
• Spiegelafstelplaats	  
• Internationaal	  geldende	  verkeersregels	  	  

	  
6.	   Maximum	  aantal	  

deelnemers	  
Per	  docent	  (theorie)	   16	  deelnemers	  

7.	   Randvoorwaarden	   • Training	  kan	  in	  dagdelen	  worden	  aangeboden	  
	  

8.	   Waarde	  nascholing	  en	  
minimale	  
opleidingsduur	  

7	  uur	  
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U46-‐1	  Vervoer	  van	  personen	  met	  een	  handicap	  
	  
1.	   Cursuscode	  	  en	  naam	   U46-‐1:	  Vervoer	  van	  personen	  met	  een	  handicap	  
2.	   Oude	  code(s)	   N.V.T.	  
3.	   Kwalificatie	  docent	   • geldig	  WRM-‐certificaat	  voor	  de	  categorie	  D1/D	  of	  DE	  wanneer	  er	  op	  de	  

openbare	  weg	  gereden	  wordt,	  en;	  	  
• Beschikt	  over	  goede	  didactische	  vaardigheden	  

4.	   	   Onderwerpen	   Doelstellingen	  RVB	  

	   Theorie	  en/of	  praktijk	   Onderwerpen	  uit	  Verordening	  (EU)	  Nr.	  181/2011:	  

• bewustmaking	  van	  fysieke,	  zintuiglijke	  
(auditieve	  en	  visuele),	  en	  verborgen	  
handicaps	  en	  leermoeilijkheden,	  
alsmede	  het	  adequaat	  reageren	  daarop,	  
inclusief	  de	  wijze	  waarop	  de	  
mogelijkheden	  van	  personen	  met	  
beperkte	  mobiliteit,	  oriëntatie	  of	  
communicatievaardigheden	  kunnen	  
worden	  ingeschat;	  	  

• belemmeringen	  voor	  personen	  met	  een	  
handicap	  en	  personen	  met	  beperkte	  
mobiliteit,	  met	  inbegrip	  van	  
attitudeproblemen,	  omgevings-‐/fysieke	  
obstakels	  en	  organisatorische	  
belemmeringen;	  	  

• erkende	  hulphonden;	  met	  inbegrip	  van	  
de	  rol	  en	  de	  behoeften	  van	  de	  
hulphond;	  	  

• optreden	  in	  onverwachte	  situaties;	  	  
• sociale	  vaardigheden	  en	  technieken	  om	  

te	  communiceren	  met	  doven	  en	  
slechthorenden,	  personen	  met	  een	  
visuele	  handicap,	  mensen	  met	  een	  
spraakprobleem	  en	  mensen	  met	  
leermoeilijkheden;	  	  

• Zorgvuldige	  omgang	  met	  rolstoelen	  en	  
andere	  mobiliteitshulpmiddelen,	  om	  
schade	  te	  vermijden	  (voor	  personeel	  dat	  
in	  voorkomend	  geval	  verantwoordelijk	  is	  
voor	  de	  bagageafhandeling).	  	  

	  

2.3	  de	  regelgeving	  
betreffende	  het	  
personenvervoer	  kennen	  

	  

3.6	  Door	  zijn	  gedrag	  
bijdragen	  aan	  het	  imago	  
van	  de	  onderneming.	  

	  

5.	   Vrije	  ruimte	  
(niet	  verplicht)	  

Vrije	  ruimte	  maximaal	  1,5	  uur	  

6.	   Maximum	  aantal	  
deelnemers	  

Per	  docent	  (Theorie)	  
Per	  docent	  (Praktijk)	  

16	  deelnemers	  
	  	  8	  deelnemers	  

7.	   Randvoorwaarden	   • Training	  kan	  in	  dagdelen	  worden	  aangeboden	  
8.	   Waarde	  nascholing	  en	  

minimale	  
opleidingsduur	  

7	  uur	  

	  
	  
U47-‐1	  Verkeerseducatie	  

versie 3.0 - januari 2017 <<   [of ]   >>66

Raamwerk Nascholingscursussen  

code 95 en ADR

Inhoudsopgave

1. Toelichting op het raamwerk

2. Positie van de divisie CCV van het CBR

3. Aanvraagprocedure

4. Erkennings- en certificeringseisen

5. Geldigheidsduur

6. Toezicht

7. Bezwaar en beroep

8. E-learning

9. Minimumeisen



versie 3.0 - januari 2017 <<   [of ]   >>67

Raamwerk Nascholingscursussen  

code 95 en ADR

Inhoudsopgave

1. Toelichting op het raamwerk

2. Positie van de divisie CCV van het CBR

3. Aanvraagprocedure

4. Erkennings- en certificeringseisen

5. Geldigheidsduur

6. Toezicht

7. Bezwaar en beroep

8. E-learning

9. Minimumeisen

Overzicht doorgevoerde aanpassingen in het raamwerk nascholingscursussen
Versie 3.0: datum wijziging: 1 januari 2017

Overzicht van wijzigingen t.o.v. versie 2.1
Nieuw artikel 8.2.5.i.
De opleider, die e-learning inzet bij de nascholing, is verantwoordelijk voor:
8.2.5.i. de rapportage over het urenverloop/voortgang. Deze dient tenminste 1 jaar na 
de cursusdag op een beveiligde manier te worden bewaard.  verzoek van CCV dient de 
opleider de rapportage van het urenverloop in. 

Reden toevoeging: toevoeging van een bewaartermijn, zodat rapportages, indien daar 
aanleiding voor is, kunnen worden opgevraagd bij opleidingsinstituten.

Artikel 4.1.1.g.
Wijziging: het artikel wordt uitgebreid met een maximum van 9 cursusuren voor cursis-
ten die 2 e-learning of 2 opgeknipte cursussen (of een combinatie daarvan) op één dag 
volgen of afronden. 

Reden wijziging: ter voorkoming dat cursisten (te) lange cursusdagen moeten volgen. 

Artikel 4.1.1.g.
Wijziging: het artikel wordt uitgebreid met de volgende regel: “een cursist maximaal 1 
reguliere cursus per dag mag volgen” 

Reden wijziging: ter voorkoming dat cursisten (te) lange cursusdagen moeten volgen. 

Artikel 4.1.2.a.
Wijziging: artikel wordt aangepast naar ‘… de nascholingscursus in Nederland wordt 
gegeven’. De verwijzing naar een schriftelijke toestemming van CCV wordt verwijderd. 

Reden wijziging: de Richtlijn vakbekwaamheid bestuurders schrijft voor dat de nascho-
ling wordt gevolgd in het land waar de chauffeur woont of werkt. De nascholing moet 
dus plaatsvinden op Nederlands grondgebied. 

Artikelen 6.2.3., 6.2.4., 6.2.5., 6.2.6.
Wijziging: er wordt toegevoegd dat de schorsing/intrekking voor maximaal de genoem-
de termijnen geldt.

Reden wijziging: dit biedt de optie om, indien er aanleiding voor is, een kortere schor-
sing/intrekking op te leggen.

Artikelen 6.2.3., 6.2.4., 6.2.5., 6.2.6.
Wijziging: er wordt toegevoegd dat voor iedere schorsing/intrekking het gehele feiten-
complex op proportionaliteit beoordeeld wordt. 

Reden wijziging: ter verduidelijking.

Artikelen 6.2.
Wijziging: er wordt een nieuwe maatregel tussen verscherpt toezicht en schorsing 
opgenomen. Namelijk: 
 Waarschuwing met extra verscherpt toezicht
  Aan de waarschuwing wordt extra verscherpt toezicht met drie steekproe-

ven op kosten van het opleidingsinstituut toegevoegd. Eén van deze drie 
steekproeven is een tweedelijns audit. Meer informatie en de kosten van de 
steekproeven en audit staan op de website van het CBR.

Reden wijziging: in het huidige sanctiemodel is de stap van een waarschuwing met 
verscherpt toezicht (maatregel 6.2.2) naar schorsing (maatregel 6.2.3 / 6.2.5) groot. 
Om tegemoet te komen aan de noodzakelijke voorwaarden van proportionaliteit bij het 
sanctioneren, wordt deze nieuwe maatregel opgenomen.
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Overzicht	doorgevoerde	aanpassingen	in	het	raamwerk	nascholingscursussen	
	
Versie	2.1:	datum	wijziging:	1	juli	2016	
Overzicht	van	wijzigingen	t.o.v.	versie	2.0	
	
Overzicht	van	wijzigingen	in	het	raamwerk	nascholing	en	bijhorende	minimumeisen	die	vanaf	juli	2016	worden	
doorgevoerd.	Onderstaande	wijzigingen	zijn	niet	van	invloed	op	de	certificering	die	een	opleider	voor	de	
betreffende	cursus	heeft.	De	opleider	hoeft	zodoende	géén	opleidingsplan(nen)	aan	te	passen	naar	aanleiding	
van	deze	wijzigingen.	Mocht	dit	wel	het	geval	zijn	dan	wordt	de	opleider	daarover	apart	geïnformeerd.	
	
Benaming	raamwerk	
Wijziging:	naam	document	wordt	aangepast	naar	‘Raamwerk	Nascholingscursussen	code	95	&	ADR’	
Reden	wijziging:	ADN	heeft	inmiddels	een	eigen	raamwerk.	
	
Artikel	4.2.3.a.	
Wijziging:	het	artikel	wordt	gewijzigd	in	“cursusdagen	plaatsvinden	tussen	de	begin-	en	eindtijd	zoals	
aangegeven	in	TOP.	Cursusdagen	mogen	plaats	vinden	op:	maandag	tot	en	met	vrijdag	tussen	7.00	uur	en	
22.00	uur	…	“.	
Reden	wijziging:	ter	verduidelijking.	
	
Artikel	8.1.2.	
Wijziging:	het	artikel	wordt	gewijzigd	in	“dagdeel	1	van	de	cursus,	wordt	met	E-learning	ingevuld.”	
Reden	wijziging:	ter	verduidelijking.		
	
Cursus:	W06-2:	Chauffeur	LZV	
Wijziging:	randvoorwaarde	over	voertuig	wordt	ander	geformuleerd.	
Reden	wijziging:	het	betreft	hier	een	correctie.	
	
Cursus:	U08-1	Chauffeur	autotransport		
Wijziging:	de	volgende	randvoorwaarden	worden	aangevuld	en	aangepast:	autotransporter	wordt	
aangevuld	met	“(minimaal	C	voertuig)”.	“met	schades”	wordt	verwijderd	achter	(personen)auto’s		
Reden wijziging: ter verduidelijking. 
 
Cursus:	U09-1	Chauffeur	exceptioneel	transport	
Wijziging: randvoorwaarde over voertuig wordt anders geformuleerd. 
Reden wijziging: het betreft hier een correctie. 
	
Cursus	U17-1	Gebruik	laad-	en	losmiddelen	
Wijziging:	de	eerste	kwalificatie-eis	van	de	docent	wordt	aangepast	naar	“…	voor	het	voertuig	waar	de	
meeneemheftruck	aan	zit”	
Reden	wijziging:	dit	stond	verkeerd	vermeld.	
	
Cursus:	U18-3	Werken	met	de	autolaadkraan	met	hijsfunctie	
Wijziging: verwijzing naar het TCVT schema wordt verwijderd. 
Reden wijziging: TCVT en nascholing bieden een ander doel en kunnen niet meer gecombineerd 
worden. 
	
Cursus:	U24-1	Chauffeursdag	
Wijziging 1: twee onderwerpen waaruit kan worden gekozen bij doelstelling 2 worden aangepast. 
“omgaan met digitale tachograaf” wordt “digitale tachograaf” en “wetgeving omtrent digitale 
tachograaf” wordt vervangen door het onderwerp “boordcomputer”. 
Reden wijziging: opleider heeft zo meer vrijheid bij het kiezen van de onderwerpen. 
 
Wijziging 2: enkele randvoorwaarden worden anders geformuleerd: 
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- Uit elke doelstelling van de RVB (1, 2 en 3) moet er ten minste 1 onderwerp aan 
bod komen. 

- Per opleidingsplan moeten er minimaal 3 en mogen maximaal 6 onderwerpen 
gekozen worden waarbij vrije ruimteonderwerp(en) ook meetellen. 

- RVB 1 onderwerpen moeten als theorie- én praktijkonderwerpen worden 
uitgevoerd. RVB 2 en 3 onderwerpen in theorie en/of praktijk.  

Reden wijziging: ter verduidelijking.  
 
Cursus:	U37-1	Veilig	werken	langs	de	weg	
Wijziging: de randvoorwaarden worden aangevuld met “praktijkoefening mag in simulatie / op schaal 
worden uitgevoerd”. 
Reden wijziging: ter verduidelijking. 
	
	
	
	
Versie	2.0:	datum	wijziging:	1	januari	2016	
Overzicht	van	wijzigingen	t.o.v.	versie	1.3.	
	
Overzicht	van	wijzigingen	in	het	raamwerk	nascholing	en	bijhorende	minimumeisen	die	vanaf	januari	2016	
worden	doorgevoerd.	Er	is	een	onderscheid	gemaakt	tussen	twee	soorten	wijzigingen,	namelijk:	

- Wijziging	met	effect	op	lopende	certificeringen		
- Wijziging	zonder	effect	op	lopende	certificering	

	
Wijzigingen	met	effect	op	lopende	certificering	
Deze	wijzigingen	zijn	van	invloed	op	de	certificering	die	een	opleider	voor	de	betreffende	cursus	heeft.	De	
opleider	dient	de	wijziging	uiterlijk	1	juli	2016	in	het	opleidingsplan	te	hebben	doorgevoerd.	Het	doorvoeren	
van	een	wijziging	gaat	door	middel	van	het	indienen	van	het	gewijzigde	opleidingsplan.	Hier	voor	wordt	een	
administratief	tarief	in	rekening	gebracht.	De	wijzigingen	zijn	als	volgt:		
	

Cursus:	W02-1	Rijoptimalisatie	
Wijziging:	punt	6	van	de	minimumeisen	wordt	aangevuld.	Indien	de	praktijktraining	op	de	baan	wordt	
uitgevoerd	mogen	er	maximaal	3	voertuigen	per	docent	worden	ingezet.		
Reden	wijziging:	zodat	de	verplichte	2,5	uur	rijtijd	per	cursist	tijdens	een	praktijktraining	beter	gewaarborgd	is.		
	
Cursus:	W07-1	Veilig	werken	met	de	vrachtauto	
Idem	wijziging	W02.	
	
Cursus:	W06-2	Chauffeur	LZV	
Wijziging:	de	randvoorwaarde	“minimaal	2,5	uur	rijden	per	deelnemer	per	cursus”	wordt	gewijzigd	naar	
“minimaal	2,5	uur	rijden	per	deelnemer	per	cursusdag”.	
Reden	wijziging:	i.v.m.	betere	borging	dat	er	daadwerkelijk	aan	de	eis	van	praktijkrit	wordt	voldaan.	

	
Cursus:	U46-1	Vervoer	van	personen	met	een	handicap	
Wijziging:	kwalificatie	docent	wordt	gewijzigd	naar:	“geldig	WRM-certificaat	voor	de	categorie	D1/D	of	DE	
wanneer	er	op	de	openbare	weg	gereden	wordt”.		
Reden	wijziging:	eis	vanuit	wetgeving.	

	
Wijzigingen	zonder	effect	op	lopende	certificering	
Onderstaande	wijzigingen	zijn	niet	van	invloed	op	de	certificering	die	een	opleider	voor	de	betreffende	cursus	
heeft.	De	opleider	hoeft	zodoende	géén	opleidingsplan(nen)	aan	te	passen	naar	aanleiding	van	deze	
wijzigingen.	
	

Nieuw	artikel	
4.1.1.g.	de	nascholingsuren	worden	gevolgd	binnen	een	reëel	tijdspad	waarbij	het	didactische	aspect	zoveel	mogelijk	

tot	zijn	recht	komt.	Concreet	houdt	dit	in	dat:	
	 -	een	cursist	maximaal	2	e-learning	of	2	opgeknipte	cursussen	(of	een	combinatie	daarvan)	op	één	dag	mag	volgen	

of	afronden;	en		
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Overzicht	doorgevoerde	aanpassingen	in	het	raamwerk	nascholingscursussen	
	
Versie	2.1:	datum	wijziging:	1	juli	2016	
Overzicht	van	wijzigingen	t.o.v.	versie	2.0	
	
Overzicht	van	wijzigingen	in	het	raamwerk	nascholing	en	bijhorende	minimumeisen	die	vanaf	juli	2016	worden	
doorgevoerd.	Onderstaande	wijzigingen	zijn	niet	van	invloed	op	de	certificering	die	een	opleider	voor	de	
betreffende	cursus	heeft.	De	opleider	hoeft	zodoende	géén	opleidingsplan(nen)	aan	te	passen	naar	aanleiding	
van	deze	wijzigingen.	
	
	
Benaming	raamwerk	
Wijziging:	naam	document	wordt	aangepast	naar	‘Raamwerk	Nascholingscursussen	code	95	&	ADR’	
Reden	wijziging:	ADN	heeft	inmiddels	een	eigen	raamwerk.	
	
Artikel	4.2.3.a.	
Wijziging:	het	artikel	wordt	gewijzigd	in	“cursusdagen	plaatsvinden	tussen	de	begin-	en	eindtijd	zoals	
aangegeven	in	TOP.	Cursusdagen	mogen	plaats	vinden	op:	maandag	tot	en	met	vrijdag	tussen	7.00	uur	en	
22.00	uur	…	“.	
Reden	wijziging:	ter	verduidelijking.	
	
Artikel	8.1.2.	
Wijziging:	het	artikel	wordt	gewijzigd	in	“dagdeel	1	van	de	cursus,	wordt	met	E-learning	ingevuld.”	
Reden	wijziging:	ter	verduidelijking.		
	
Cursus:	W06-2:	Chauffeur	LZV	
Wijziging:	randvoorwaarde	over	voertuig	wordt	ander	geformuleerd.	
Reden	wijziging:	het	betreft	hier	een	correctie.	
	
Cursus:	U08-1	Chauffeur	autotransport		
Wijziging:	de	volgende	randvoorwaarden	worden	aangevuld	en	aangepast:	autotransporter	wordt	
aangevuld	met	“(minimaal	C	voertuig)”.	“met	schades”	wordt	verwijderd	achter	(personen)auto’s		
Reden wijziging: ter verduidelijking. 
 
Cursus:	U09-1	Chauffeur	exceptioneel	transport	
Wijziging: randvoorwaarde over voertuig wordt anders geformuleerd. 
Reden wijziging: het betreft hier een correctie. 
	
Cursus	U17-1	Gebruik	laad-	en	losmiddelen	
Wijziging:	de	eerste	kwalificatie-eis	van	de	docent	wordt	aangepast	naar	“…	voor	het	voertuig	waar	de	
meeneemheftruck	aan	zit”	
Reden	wijziging:	dit	stond	verkeerd	vermeld.	
	
Cursus:	U18-3	Werken	met	de	autolaadkraan	met	hijsfunctie	
Wijziging: verwijzing naar het TCVT schema wordt verwijderd. 
Reden wijziging: TCVT en nascholing bieden een ander doel en kunnen niet meer gecombineerd 
worden. 
	
Cursus:	U24-1	Chauffeursdag	
Wijziging 1: twee onderwerpen waaruit kan worden gekozen bij doelstelling 2 worden aangepast. 
“omgaan met digitale tachograaf” wordt “digitale tachograaf” en “wetgeving omtrent digitale 
tachograaf” wordt vervangen door het onderwerp “boordcomputer”. 
Reden wijziging: opleider heeft zo meer vrijheid bij het kiezen van de onderwerpen. 
 
Wijziging 2: enkele randvoorwaarden worden anders geformuleerd: 
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	 -	een	cursist	op	één	cursusdag	geen	combinatie	van	een	7-uur	durende	reguliere	cursus	samen	met	een	e-learning	
of	opgeknipte	cursus	volgt	of	afrond.		

	
Artikel	4.1.3.	
Wijziging:	legitimatiebewijs	wordt	gewijzigd	naar	identiteitsbewijs.	
Reden	wijziging:	wijziging	ligt	in	lijn	met	CBR	procedure.	
	
Artikel	4.2.2.b.	
Idem	wijziging	artikel	4.1.3.	

	
Cursus:	U12-1	Chauffeur	(pluim)veetransport		
Wijziging	1:	de	naam	van	de	cursus	wordt	gewijzigd	in	“Chauffeur	pluimveetransport	of	chauffeur	
veetransport”.		
Reden	wijziging:	ter	verduidelijking.	
	
Wijziging	2:	de	theorieonderwerpen	worden	als	volgt	geherformuleerd:	
- Gedrag	van	en	het	omgaan	met	de	diverse	diersoorten	
- Dieren	en	gezondheid	
- Wet-	en	regelgeving,	vervoersregels,	transportdocumenten	
- Rijden	met	levend	pluimvee	of	vee	
- Reinigen	en	ontsmetten	
- Communicatie	
Reden	wijziging:	wijziging	zorgt	voor	meer	uniformiteit	met	eisen	vanuit	wetgeving	
	
Wijziging	3:	in	de	randvoorwaarden	wordt	vermeld	dat	“het	lesmateriaal	moet	geaccordeerd	zijn	door	het	
Ministerie	van	EZ”		
Reden	wijziging:	dit	betreft	een	wettelijke	eis.		
 
Cursus:	U16-2	Heftruck	
Wijziging	1:	kwalificatie	docent	wordt	uitgeschreven,	namelijk:	
- Geldig	CCV	certificaat	heftruck	vakbekwaamheid	
- Geldig	CCV	certificaat	reachtruck	vakbekwaamheid	
Reden	wijziging:	ter	verduidelijking.	
 
Wijziging	2:	er	wordt	een	randvoorwaarden	toegevoegd,	namelijk:	“Heftruck	en	reachtruck	mogen	
gecombineerd	worden	in	één	cursus”.		
Reden	wijziging: ter	verduidelijking. 
 
Cursus:	U21-1	EHBO	
Wijziging	1:	randvoorwaarde	over	lotusslachtoffers	wordt	aangepast	naar:	“tijdens	de	training	kan	gebruik	
worden	gemaakt	van	lotusslachtoffers	of	simulatieslachtoffers”	
Reden	wijziging:	ter	verduidelijking.	
	
Wijziging	2:	de	randvoorwaarde	over	het	gebruik	van	Oranje	Kruisboekje	wordt	verwijderd.		
Reden	wijziging:	dit	is	geen	randvoorwaarde.		
	
Wijziging	3:	titel	wordt	aangepast	naar	“U21-1	EHBO”	
Reden	wijziging:	het	onderwerp	BHV	kan	niet	binnen	de	nascholing	worden	aangeboden.	

 
Cursus:	U24-1	Chauffeursdag	
Wijziging:	het	tweede	en	derde	onderwerp	worden	samengevoegd	tot	één	onderwerp,	namelijk:	
“Methodes/principes	van	lading	zekeren	en	toepassen	van	vastzetmateriaal”	
Reden	wijziging:	vanwege	de	grote	overlap	van	beide	onderwerpen.		
	
Cursus:	U30-1	Veilig	werken	met	de	vrachtauto	II	
Wijziging:	het	praktijkonderwerp	“opladen	en	lossen	op	de	vrachtwagen	(geldt	niet	voor	hoogwerker)”	wordt	
gewijzigd	naar	“opladen	en	lossen	op	de	vrachtauto”	
Reden	wijziging:	ter	verduidelijking.		
	
Cursus:	U33-1	Reisbegeleiding	
Wijziging:	het	praktijkonderwerp	“regels	rij-	en	rusttijden”	wordt	verplaatst	naar	theorieonderwerpen	
Reden	wijziging:	dit	onderwerp	is	geen	praktijkonderwerp.	
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	 -	een	cursist	op	één	cursusdag	geen	combinatie	van	een	7-uur	durende	reguliere	cursus	samen	met	een	e-learning	
of	opgeknipte	cursus	volgt	of	afrond.		

	
Artikel	4.1.3.	
Wijziging:	legitimatiebewijs	wordt	gewijzigd	naar	identiteitsbewijs.	
Reden	wijziging:	wijziging	ligt	in	lijn	met	CBR	procedure.	
	
Artikel	4.2.2.b.	
Idem	wijziging	artikel	4.1.3.	

	
Cursus:	U12-1	Chauffeur	(pluim)veetransport		
Wijziging	1:	de	naam	van	de	cursus	wordt	gewijzigd	in	“Chauffeur	pluimveetransport	of	chauffeur	
veetransport”.		
Reden	wijziging:	ter	verduidelijking.	
	
Wijziging	2:	de	theorieonderwerpen	worden	als	volgt	geherformuleerd:	
- Gedrag	van	en	het	omgaan	met	de	diverse	diersoorten	
- Dieren	en	gezondheid	
- Wet-	en	regelgeving,	vervoersregels,	transportdocumenten	
- Rijden	met	levend	pluimvee	of	vee	
- Reinigen	en	ontsmetten	
- Communicatie	
Reden	wijziging:	wijziging	zorgt	voor	meer	uniformiteit	met	eisen	vanuit	wetgeving	
	
Wijziging	3:	in	de	randvoorwaarden	wordt	vermeld	dat	“het	lesmateriaal	moet	geaccordeerd	zijn	door	het	
Ministerie	van	EZ”		
Reden	wijziging:	dit	betreft	een	wettelijke	eis.		
 
Cursus:	U16-2	Heftruck	
Wijziging	1:	kwalificatie	docent	wordt	uitgeschreven,	namelijk:	
- Geldig	CCV	certificaat	heftruck	vakbekwaamheid	
- Geldig	CCV	certificaat	reachtruck	vakbekwaamheid	
Reden	wijziging:	ter	verduidelijking.	
 
Wijziging	2:	er	wordt	een	randvoorwaarden	toegevoegd,	namelijk:	“Heftruck	en	reachtruck	mogen	
gecombineerd	worden	in	één	cursus”.		
Reden	wijziging: ter	verduidelijking. 
 
Cursus:	U21-1	EHBO	
Wijziging	1:	randvoorwaarde	over	lotusslachtoffers	wordt	aangepast	naar:	“tijdens	de	training	kan	gebruik	
worden	gemaakt	van	lotusslachtoffers	of	simulatieslachtoffers”	
Reden	wijziging:	ter	verduidelijking.	
	
Wijziging	2:	de	randvoorwaarde	over	het	gebruik	van	Oranje	Kruisboekje	wordt	verwijderd.		
Reden	wijziging:	dit	is	geen	randvoorwaarde.		
	
Wijziging	3:	titel	wordt	aangepast	naar	“U21-1	EHBO”	
Reden	wijziging:	het	onderwerp	BHV	kan	niet	binnen	de	nascholing	worden	aangeboden.	

 
Cursus:	U24-1	Chauffeursdag	
Wijziging:	het	tweede	en	derde	onderwerp	worden	samengevoegd	tot	één	onderwerp,	namelijk:	
“Methodes/principes	van	lading	zekeren	en	toepassen	van	vastzetmateriaal”	
Reden	wijziging:	vanwege	de	grote	overlap	van	beide	onderwerpen.		
	
Cursus:	U30-1	Veilig	werken	met	de	vrachtauto	II	
Wijziging:	het	praktijkonderwerp	“opladen	en	lossen	op	de	vrachtwagen	(geldt	niet	voor	hoogwerker)”	wordt	
gewijzigd	naar	“opladen	en	lossen	op	de	vrachtauto”	
Reden	wijziging:	ter	verduidelijking.		
	
Cursus:	U33-1	Reisbegeleiding	
Wijziging:	het	praktijkonderwerp	“regels	rij-	en	rusttijden”	wordt	verplaatst	naar	theorieonderwerpen	
Reden	wijziging:	dit	onderwerp	is	geen	praktijkonderwerp.	
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Cursus	U34-1	Wintervoorbereiding	
Wijziging:	het	theorieonderwerp	ABS	wordt	aangevuld	met	EBS	en	het	onderwerp	“elektrische	rem	en	
motorrem”	wordt	gewijzigd	in	“hulpremsystemen”.	
Reden	wijziging:	dit	is	een	meer	allesomvattende	term.	
	
Cursus:	U37-1	Veilig	werken	langs	de	weg	
Wijziging:	het	theorieonderwerp	“veiligheidsmaatregelen	bij	incidenten	(de	6	V’s	en	de	4	S’en)”	wordt	gewijzigd	
naar	“veiligheidsmaatregelen	bij	incidenten”.	
Reden	wijziging:	de	6	V’s	en	de	4	S’en	is	een	verouderde	term.	
	
Cursus:	U43-1	HNR	met	autobussen	
Wijziging:	de	randvoorwaarde	“bus	met	liftmogelijkheid	(OV-bus),	indien	van	toepassing	bij	invulling	vrije	
ruimte”	wordt	gewijzigd	in	“bus	(touringcar	of	OV-bus)”	
Reden	wijziging:	wijziging	ligt	in	lijn	met	overige	randvoorwaarden.	
	
Cursus:	U45-3	Actualisering	kennis	vakbekwaamheid	chauffeur	
Wijziging:	in	de	randvoorwaarden	worden	de	regels	“programma	gericht	op	bus”	en	“programma	gericht	op	
vrachtauto”	verwijderd.		
Reden	wijziging:	dit	zijn	geen	randvoorwaarden.	
	
Cursus:	U47-1	Verkeerseducatie	
Wijziging	1:	het	theorieonderwerp	“Gedragsregels”	wordt	aangepast	naar:	“Gedragsregels	in	het	verkeer”	
Reden	wijziging:	ter	verduidelijking.	
	
Wijziging	2:	kwalificatie	docent	wordt	aangepast	naar	“Geldig	WRM-certificaat	in	de	categorie	C	en/of	D”.	
Reden	wijziging:	In	de	praktijk	is	gebleken	dat	deze	cursus	voor	zowel	bus-	als	vrachtautochauffeur	tezamen	kan	
worden	gegeven.		
	
Cursus:	U100-2	ADR	Verlenging	
Toevoeging	nieuwe	cursuscode.	
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Versie	1.3:	datum	wijziging:	1	juli	2015	
Overzicht	van	wijzigingen	t.o.v.	versie	1.2.		
De	wijzigingen	doorgevoerd	in	versie	1.3	zijn	niet	van	invloed	op	de	certificering	die	een	opleider	voor	de	
betreffende	cursus	heeft.	De	opleider	hoeft	zodoende	geen	opleidingsplan(nen)	aan	te	passen	naar	aanleiding	
van	deze	wijzigingen.		
	
Cursus:	W05-1	Manoeuvreren	
Wijziging:	bij	de	randvoorwaarden	is	toegevoegd	dat	cursus	alleen	met	een	CDE	voertuig	uitgevoerd	kan	
worden.	
Reden	wijziging:	ter	verduidelijking	van	de	wijziging	die	per	januari	2015	is	doorgevoerd,	nl.	dat	chauffeur	in	
bezit	moet	zijn	van	CDE	rijbewijs.			
	
Cursus:	W06-2	Chauffeur	LZV	
Wijziging:	in	de	randvoorwaarden	is	toegevoegd	dat	tijdens	deze	(tweedaagse)	cursus	ten	minste	2,5	uur	wordt	
gereden	per	cursus.		
Reden	wijziging:	ter	verduidelijking.	
	
Cursus:	U09-1	Chauffeur	exceptioneel	transport	
Wijziging:	kwalificatie	docent	is	aangevuld	met	aanstellingspas	transportbegeleider	
Reden	wijziging:	het	CCV	certificaat	Vakbekwaamheid	transportbegeleider	wordt	niet	meer	afgegeven	per	01-
01-2015.			
	
Cursus:	U11-1	Chauffeur	Sierteeltvervoer	
Wijziging:	bij	randvoorwaarden	is	de	zin	over	de	vrije	ruimte	verwijderd.		
Reden	wijziging:	de	gestelde	voorwaarde	is	niet	verplicht.	
	
Cursus:	U12-1	Chauffeur	(Pluim)veetransport	
Wijziging:	kwalificatiedocent	is	anders	omschreven,	nl:	“afhankelijk	van	de	cursus:	geldig	getuigschrift	CCV	
vakbekwaamheid	pluimveetransport	of	veetransport”.	
Reden	wijziging:	ter	verduidelijking.	
	
Cursus:	U13-1	Transportbegeleider	
Wijziging:	kwalificatie	docent	is	aangevuld	met	aanstellingspas	transportbegeleider	
Reden	wijziging:		het	CCV	certificaat	Vakbekwaamheid	transportbegeleider	wordt	niet	meer	afgegeven	per	01-
01-2015.			
	
Cursus:	U14-1	Communicatieve	en	sociale	vaardigheden	
Wijziging:	de	optionele	praktijkonderwerpen	‘rollenspel’	en	‘werken	met	acteurs’	zijn	verplaatst	naar	
randvoorwaarden.	
Reden	wijziging:	‘rollenspel’	en	‘werken	met	acteurs’	zijn	geen	praktijkonderwerpen	maar	werkvormen	en	
behoren	dus	niet	thuis	bij	de	praktijkonderwerpen.	
	
Cursus:	U15-1	Sociale	veiligheid	en	omgaan	met	agressie	
Wijziging:	de	optionele	praktijkonderwerpen	‘rollenspel’	en	‘werken	met	acteurs’	zijn	verplaatst	naar	
randvoorwaarden.	
Reden	wijziging:	‘rollenspel’	en	‘werken	met	acteurs’	zijn	geen	praktijkonderwerpen	maar	werkvormen	en	
behoren	dus	niet	thuis	bij	de	praktijkonderwerpen.	
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Cursus:	U16-1	Heftruck	
Wijziging:	kwalificatie	docent	is	aangevuld	met	‘of	vergelijkbaar’	
Reden	wijziging:	de	CCV	diploma’s	chauffeur	containerheftruck	en	chauffeur	terminaltrekker	worden	niet	meer	
afgegeven	per	01-01-2015.	
	
Cursus:	U19-1	Leefstijl	
Wijziging	1:	doelstelling	RVB	bij	praktijk	zijn	verwijderd.	
Reden	wijziging	1:	er	zijn	geen	verplichte	praktijkonderwerpen.		
	
Wijziging	2:	het	onderwerp	‘belang	van	gezonde	voeding’	is	gewijzigd	in:	‘(belang	van)	gezonde	voeding’.	Het	
onderwerp	‘gezonde	voeding’	is	verwijderd.	
Reden	wijziging	2:	beide	onderwerpen	zijn	vrijwel	hetzelfde.	
	
Cursus:	U21-1	EHBO/BHV	
Wijziging:	de	optionele	praktijkonderwerpen	‘inzet	lotusslachtoffers	of	simulatieslachtoffers	LPEV’	en	‘Gebruik	
Oranje	Kruisboekje	als	naslagwerk’	zijn	verplaatst	naar	randvoorwaarden.		
Reden	wijziging:	‘inzet	lotusslachtoffers	of	simulatieslachtoffers	LPEV’	en	‘Gebruik	Oranje	Kruisboekje	als	
naslagwerk’	zijn	geen	praktijkonderwerpen	maar	werkvormen	en	behoren	dus	niet	thuis	bij	de	
praktijkonderwerpen.	
	
Cursus:	U23-1	Digitale	tachograaf	en	boordcomputers	
Wijziging:	bij	het	maximum	aantal	deelnemers	is	het	woord	‘(theorie)’	verwijderd.	
Reden	wijziging:	wijziging	ligt	in	lijn	met	lay-out	van	de	rest	van	het	raamwerk.	
	
Cursus:	U28-1	Chauffeur	betonmixer	
Wijziging:	bij	punt	7	is	‘Bijzonderheden’	gewijzigd	in	‘Randvoorwaarden’.	
Reden	wijziging:	wijziging	ligt	in	lijn	met	lay-out	van	de	rest	van	het	raamwerk.	
	
Cursus:	U30-1	Veilig	werken	met	de	vrachtauto	II	
Wijziging:	kwalificatie	docent	is	aangevuld	naar	HVK	niveau	I	
Reden	wijziging:	vermelding	VK	niveau	I	is	onvolledig;	moet	HVK	zijn.	
	
Cursus:	U40-1	Veilig	werken	met	druk-/vacuüm	tankvoertuigen	
Wijziging:	bij	kwalificaties	docent	is	de	volgende	regel	toegevoegd:	‘beschikt	over	goede	didactische	
vaardigheden’.	
Reden	wijziging:	wijziging	ligt	in	lijn	met	lay-out	van	de	rest	van	het	raamwerk.		
	
Cursus:	U42-1	Awareness	gegaste	containers	
Wijziging	1:	bij	het	maximum	aantal	deelnemers	is	het	woord	‘(theorie)’	verwijderd.	
Reden	wijziging	1:	wijziging	ligt	in	lijn	met	lay-out	van	de	rest	van	het	raamwerk.	
	
Wijziging	2:	bij	de	praktijkonderwerpen	zijn	doelstellingen	RVB	toegevoegd.		
Reden	wijziging	2:	deze	doelstellingen	stonden	er	nog	niet	en	wijziging	ligt	in	lijn	met	lay-out	van	de	rest	van	
het	raamwerk.	
	
Cursus:	U47-1	Verkeerseducatie	
Toevoeging	nieuwe	cursus.		
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Versie	1.2:	vastgesteld	op	30	september	2014	–	publicatiedatum:	1	januari	2015	
Wijzigingen	t.o.v.	versie	1.1:	
	
Nieuw	cursusonderwerp	U46-1	Vervoer	van	personen	met	een	handicap	
	
Minimumeisen	W02-1	Rijoptimalisatie		
Verwijderd	uit	vrije	ruimte:	‘verkeersregelgeving	/	verkeerswetgeving’.		
	
Minimumeisen	W05-1	Manoeuvreren		
Randvoorwaarde	‘kandidaat	rijdt	met	voertuig	van	zijn/haar	hoogste	categorie’	vervangen	door:			‘chauffeur	is	
in	het	bezit	van	CDE	rijbewijs’.	Cursus	kan	alleen	met	een	CDE	voertuig	gedaan	worden.		
	
Minimumeisen	U01-4	ADR	
-	Toevoegen	bij	theorieonderwerpen:	‘Bewustzijn	voor	de	beveiliging’.	
-	Eisen	voor	docent	zijn	alleen	van	toepassing	bij	theoriedeel,	niet	bij	praktijk.	Verduidelijken	bij	‘Kwalificatie	
docent’:	voor	de	praktijk	dient	de	docent	deskundig	te	zijn	op	het	gebied	van		EHBO/Brand	en	toepassen	van	
PB’S.	
-	Training	kan	in	dagdelen	worden	aangeboden.	
-	Aantal	deelnemers	per	docent	voor	theorie	en	praktijk	staat	op	20.		
	
Minimumeisen	U03-1	Lading	zekeren	
-	Punt	uit	de	vrije	ruimte	‘Krachten	op	de	lading’	verwijderd	
-	Bij	de	theorieonderwerpen	is	twee	keer	het	punt	‘methodes	en	principes	van	ladingzekeren’	vermeld:	één	
verwijderd.	
	
Minimumeisen	U05-2	VCA	
-	VAW	uit	de	naam	verwijderen.		
-	Oude	codes	N10	en	N11	verwijderd.	
	
Minimumeisen	U07-1	Criminaliteitspreventie	
Punt	uit	vrije	ruimte	‘preventieve	maatregelen’	verplaatst	naar	theorieonderwerpen.		
	
Minimumeisen	U14-1	Communicatieve	en	sociale	vaardigheden	
-	Onderwerpen	uit	de	vrije	ruimte	naar	praktijk	en	optioneel	gemaakt	
-	Feedback	geven	en	ontvangen	toegevoegd	
	
Minimumeisen	U15-1	Sociale	veiligheid	en	omgaan	met	agressie	
Onderwerpen	uit	de	vrije	ruimte	naar	praktijk	en	optioneel	gemaakt	
	
Minimumeisen	U16-2	Heftruck	
	‘EVO-certificaat’	bij	docentkwalificatie	verwijderd.		
	
Minimumeisen	U17-1	Gebruik	laad-	en	losmaterieel	
	‘EVO-certificaat’	bij	docentkwalificatie	verwijderd.	
	
Minimumeisen	U18-3	Werken	met	autolaadkraan	met	hijsfunctie	
-	Titel	gewijzigd	naar:	Werken	met	autolaadkraan	met	hijsfunctie.	
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-	Praktijkonderwerp	‘besturen	en	plaatsen	van	machine’	gewijzigd	naar	‘het	plaatsen	van	de	machine	en	het	
besturen	van	het	voertuig	waarop	de	kraan	is	geplaatst’.		
	
Minimumeisen	U21	
-	Naast	Lotusslachtoffers	zijn	ook	Simulatieslachtoffers	LPEV	toegestaan.	
-	‘Instructeur	LPEV’	toegevoegd	bij	‘kwalificatie	docent’.		
-	De	in	de	vrije	ruimte	genoemde	punten	optioneel	gemaakt	en	verplaatst	naar	praktijk.		
	
Minimumeisen	U23-1	Digitale	tachograaf	
De	onderwerpen	‘Tracking	&	tracing’	en	‘Verloningssysteem’	‘(optioneel)’	gemaakt.	
	
Minimumeisen	U24-1	Chauffeursdag	
-	Toegevoegd	bij	Randvoorwaarden:	‘training	kan	in	dagdelen	aangeboden	worden’.		
-	Toegevoegd	bij	Randvoorwaarden:	‘Programma	modulair	samenstellen:	minimaal	3	onderwerpen	en	
maximaal	6	onderwerpen	(inclusief	vrije	ruimte)’.	
-	Gewijzigd:	‘modules’	in	‘onderwerpen’.	
-	De	onderwerpen	‘spiegelafstelling’	en	‘zit-en	stuurhouding’	zijn	samengevoegd	tot	één	onderwerp.	
Minimumeisen	U30-1	Veilig	werken	met	de	vrachtauto	II	
-	Praktijkonderwerp	‘opladen	en	lossen	op	de	vrachtwagen’	geldt	niet	voor	de	hoogwerker.		
-	Toegevoegd	bij	Randvoorwaarden:	‘Bergingsvoertuig’.		
	
Minimumeisen	U37-1	Veilig	werken	langs	de	weg	
Punt	uit	vrije	ruimte:	‘oefenen	met	afzettingsmateriaal’	verwijderd.	Komt	aan	bod	bij	praktijkonderdeel	
‘afzetten	van	een	veilige	werkruimte’.		
	
Minimumeisen	U40-1	Veilig	werken	met	druk-	/	vacuüm	tankvoertuigen	
Er	zijn	geen	verplichte	praktijkonderdelen	in	deze	cursus,	maar	wel	een	max.	aantal	cursisten	bij	praktijk.	Dit	
aantal	verwijderd.		
	
Minimumeisen	U44-1	Chauffeur	OV	
-Schakelgedrag	optioneel	gemaakt.	
	
Toegevoegd	aan	alle	minimumeisen	voor	meerdaagse	cursussen	
Vrije	ruimte	maximaal		1,5	uur	per	cursusdag	en	is	niet	verplicht.		
	
Toevoegen	aan	alle	minimumeisen	van	praktijktrainingen	(W)	onder	randvoorwaarden	
-	Tweede	en	eventuele	derde	deelnemer	is	aanwezig	in	voertuig	als	de	andere	deelnemer	rijdt’.		
-	Maximumdeelnemers:	tot	februari	2018:	3	per	voertuig	en	docent.		
-	Deze	cursus	kan	gegeven	worden	m.b.v.	een	door	CCV	gecertificeerde	simulator	(zie	www.cbr.nl	voor	de	
technische	en	database	eisen	simulator)	
	
Artikel	4.2.3.b.		
Gewijzigd:	uiterlijk	2	i.p.v.	3	dagen	voor	de	uitvoeringsdag:		
	
Art.	4.2.1.c.		
Naast	het	lesmateriaal	moet	ook	het	opleidingsplan	aanwezig	zijn	bij	uitvoering	cursus.		
	
Artikel	4.2.2.cen	artikel	4.2.1.d	
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Versie	1.2:	vastgesteld	op	30	september	2014	–	publicatiedatum:	1	januari	2015	
Wijzigingen	t.o.v.	versie	1.1:	
	
Nieuw	cursusonderwerp	U46-1	Vervoer	van	personen	met	een	handicap	
	
Minimumeisen	W02-1	Rijoptimalisatie		
Verwijderd	uit	vrije	ruimte:	‘verkeersregelgeving	/	verkeerswetgeving’.		
	
Minimumeisen	W05-1	Manoeuvreren		
Randvoorwaarde	‘kandidaat	rijdt	met	voertuig	van	zijn/haar	hoogste	categorie’	vervangen	door:			‘chauffeur	is	
in	het	bezit	van	CDE	rijbewijs’.	Cursus	kan	alleen	met	een	CDE	voertuig	gedaan	worden.		
	
Minimumeisen	U01-4	ADR	
-	Toevoegen	bij	theorieonderwerpen:	‘Bewustzijn	voor	de	beveiliging’.	
-	Eisen	voor	docent	zijn	alleen	van	toepassing	bij	theoriedeel,	niet	bij	praktijk.	Verduidelijken	bij	‘Kwalificatie	
docent’:	voor	de	praktijk	dient	de	docent	deskundig	te	zijn	op	het	gebied	van		EHBO/Brand	en	toepassen	van	
PB’S.	
-	Training	kan	in	dagdelen	worden	aangeboden.	
-	Aantal	deelnemers	per	docent	voor	theorie	en	praktijk	staat	op	20.		
	
Minimumeisen	U03-1	Lading	zekeren	
-	Punt	uit	de	vrije	ruimte	‘Krachten	op	de	lading’	verwijderd	
-	Bij	de	theorieonderwerpen	is	twee	keer	het	punt	‘methodes	en	principes	van	ladingzekeren’	vermeld:	één	
verwijderd.	
	
Minimumeisen	U05-2	VCA	
-	VAW	uit	de	naam	verwijderen.		
-	Oude	codes	N10	en	N11	verwijderd.	
	
Minimumeisen	U07-1	Criminaliteitspreventie	
Punt	uit	vrije	ruimte	‘preventieve	maatregelen’	verplaatst	naar	theorieonderwerpen.		
	
Minimumeisen	U14-1	Communicatieve	en	sociale	vaardigheden	
-	Onderwerpen	uit	de	vrije	ruimte	naar	praktijk	en	optioneel	gemaakt	
-	Feedback	geven	en	ontvangen	toegevoegd	
	
Minimumeisen	U15-1	Sociale	veiligheid	en	omgaan	met	agressie	
Onderwerpen	uit	de	vrije	ruimte	naar	praktijk	en	optioneel	gemaakt	
	
Minimumeisen	U16-2	Heftruck	
	‘EVO-certificaat’	bij	docentkwalificatie	verwijderd.		
	
Minimumeisen	U17-1	Gebruik	laad-	en	losmaterieel	
	‘EVO-certificaat’	bij	docentkwalificatie	verwijderd.	
	
Minimumeisen	U18-3	Werken	met	autolaadkraan	met	hijsfunctie	
-	Titel	gewijzigd	naar:	Werken	met	autolaadkraan	met	hijsfunctie.	
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-	Praktijkonderwerp	‘besturen	en	plaatsen	van	machine’	gewijzigd	naar	‘het	plaatsen	van	de	machine	en	het	
besturen	van	het	voertuig	waarop	de	kraan	is	geplaatst’.		
	
Minimumeisen	U21	
-	Naast	Lotusslachtoffers	zijn	ook	Simulatieslachtoffers	LPEV	toegestaan.	
-	‘Instructeur	LPEV’	toegevoegd	bij	‘kwalificatie	docent’.		
-	De	in	de	vrije	ruimte	genoemde	punten	optioneel	gemaakt	en	verplaatst	naar	praktijk.		
	
Minimumeisen	U23-1	Digitale	tachograaf	
De	onderwerpen	‘Tracking	&	tracing’	en	‘Verloningssysteem’	‘(optioneel)’	gemaakt.	
	
Minimumeisen	U24-1	Chauffeursdag	
-	Toegevoegd	bij	Randvoorwaarden:	‘training	kan	in	dagdelen	aangeboden	worden’.		
-	Toegevoegd	bij	Randvoorwaarden:	‘Programma	modulair	samenstellen:	minimaal	3	onderwerpen	en	
maximaal	6	onderwerpen	(inclusief	vrije	ruimte)’.	
-	Gewijzigd:	‘modules’	in	‘onderwerpen’.	
-	De	onderwerpen	‘spiegelafstelling’	en	‘zit-en	stuurhouding’	zijn	samengevoegd	tot	één	onderwerp.	
Minimumeisen	U30-1	Veilig	werken	met	de	vrachtauto	II	
-	Praktijkonderwerp	‘opladen	en	lossen	op	de	vrachtwagen’	geldt	niet	voor	de	hoogwerker.		
-	Toegevoegd	bij	Randvoorwaarden:	‘Bergingsvoertuig’.		
	
Minimumeisen	U37-1	Veilig	werken	langs	de	weg	
Punt	uit	vrije	ruimte:	‘oefenen	met	afzettingsmateriaal’	verwijderd.	Komt	aan	bod	bij	praktijkonderdeel	
‘afzetten	van	een	veilige	werkruimte’.		
	
Minimumeisen	U40-1	Veilig	werken	met	druk-	/	vacuüm	tankvoertuigen	
Er	zijn	geen	verplichte	praktijkonderdelen	in	deze	cursus,	maar	wel	een	max.	aantal	cursisten	bij	praktijk.	Dit	
aantal	verwijderd.		
	
Minimumeisen	U44-1	Chauffeur	OV	
-Schakelgedrag	optioneel	gemaakt.	
	
Toegevoegd	aan	alle	minimumeisen	voor	meerdaagse	cursussen	
Vrije	ruimte	maximaal		1,5	uur	per	cursusdag	en	is	niet	verplicht.		
	
Toevoegen	aan	alle	minimumeisen	van	praktijktrainingen	(W)	onder	randvoorwaarden	
-	Tweede	en	eventuele	derde	deelnemer	is	aanwezig	in	voertuig	als	de	andere	deelnemer	rijdt’.		
-	Maximumdeelnemers:	tot	februari	2018:	3	per	voertuig	en	docent.		
-	Deze	cursus	kan	gegeven	worden	m.b.v.	een	door	CCV	gecertificeerde	simulator	(zie	www.cbr.nl	voor	de	
technische	en	database	eisen	simulator)	
	
Artikel	4.2.3.b.		
Gewijzigd:	uiterlijk	2	i.p.v.	3	dagen	voor	de	uitvoeringsdag:		
	
Art.	4.2.1.c.		
Naast	het	lesmateriaal	moet	ook	het	opleidingsplan	aanwezig	zijn	bij	uitvoering	cursus.		
	
Artikel	4.2.2.cen	artikel	4.2.1.d	
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Versie	1.2:	vastgesteld	op	30	september	2014	–	publicatiedatum:	1	januari	2015	
Wijzigingen	t.o.v.	versie	1.1:	
	
Nieuw	cursusonderwerp	U46-1	Vervoer	van	personen	met	een	handicap	
	
Minimumeisen	W02-1	Rijoptimalisatie		
Verwijderd	uit	vrije	ruimte:	‘verkeersregelgeving	/	verkeerswetgeving’.		
	
Minimumeisen	W05-1	Manoeuvreren		
Randvoorwaarde	‘kandidaat	rijdt	met	voertuig	van	zijn/haar	hoogste	categorie’	vervangen	door:			‘chauffeur	is	
in	het	bezit	van	CDE	rijbewijs’.	Cursus	kan	alleen	met	een	CDE	voertuig	gedaan	worden.		
	
Minimumeisen	U01-4	ADR	
-	Toevoegen	bij	theorieonderwerpen:	‘Bewustzijn	voor	de	beveiliging’.	
-	Eisen	voor	docent	zijn	alleen	van	toepassing	bij	theoriedeel,	niet	bij	praktijk.	Verduidelijken	bij	‘Kwalificatie	
docent’:	voor	de	praktijk	dient	de	docent	deskundig	te	zijn	op	het	gebied	van		EHBO/Brand	en	toepassen	van	
PB’S.	
-	Training	kan	in	dagdelen	worden	aangeboden.	
-	Aantal	deelnemers	per	docent	voor	theorie	en	praktijk	staat	op	20.		
	
Minimumeisen	U03-1	Lading	zekeren	
-	Punt	uit	de	vrije	ruimte	‘Krachten	op	de	lading’	verwijderd	
-	Bij	de	theorieonderwerpen	is	twee	keer	het	punt	‘methodes	en	principes	van	ladingzekeren’	vermeld:	één	
verwijderd.	
	
Minimumeisen	U05-2	VCA	
-	VAW	uit	de	naam	verwijderen.		
-	Oude	codes	N10	en	N11	verwijderd.	
	
Minimumeisen	U07-1	Criminaliteitspreventie	
Punt	uit	vrije	ruimte	‘preventieve	maatregelen’	verplaatst	naar	theorieonderwerpen.		
	
Minimumeisen	U14-1	Communicatieve	en	sociale	vaardigheden	
-	Onderwerpen	uit	de	vrije	ruimte	naar	praktijk	en	optioneel	gemaakt	
-	Feedback	geven	en	ontvangen	toegevoegd	
	
Minimumeisen	U15-1	Sociale	veiligheid	en	omgaan	met	agressie	
Onderwerpen	uit	de	vrije	ruimte	naar	praktijk	en	optioneel	gemaakt	
	
Minimumeisen	U16-2	Heftruck	
	‘EVO-certificaat’	bij	docentkwalificatie	verwijderd.		
	
Minimumeisen	U17-1	Gebruik	laad-	en	losmaterieel	
	‘EVO-certificaat’	bij	docentkwalificatie	verwijderd.	
	
Minimumeisen	U18-3	Werken	met	autolaadkraan	met	hijsfunctie	
-	Titel	gewijzigd	naar:	Werken	met	autolaadkraan	met	hijsfunctie.	

- Maximumdeelnemers: tot en met februari 2018: 3 per voertuig en docent.
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Toegevoegd:	Indien	er	gebruik	wordt	gemaakt	van	de	vrije	ruimte	kunnen	er,	bijvoorbeeld	in	het	geval	van	
praktijkoefeningen,	aanvullende	docentkwalificaties	(4.2.2.c)	gevraagd	worden	en	kan	het	toegestaan	aantal	
deelnemers	(4.2.1.d)	wijzigen.	
	
Artikel	4.2.3.m.	
Gewijzigd	in:		
…	de	gegevens	van	minimaal	één	cursist	uiterlijk	2	dagen	voor	de	uitvoeringsdag	correct	zijn	ingevoerd	in	TOP	
internet.	De	gegevens	van	de	overige	cursisten	dienen	uiterlijk	30	minuten	na	aanvang	van	de	cursus	te	zijn	
ingevoerd	in	TOP	internet. 
	
Artikel	4.2.1.f.	
Toegevoegd:	beide	dagdelen	mogen	niet	op	dezelfde	dag	plaats	vinden.		
	
	
	
Versie	1.1:	vastgesteld	op	11	juli	2013	
Wijzigingen	t.o.v.	versie	1.0:	
	
ADN	
ADN	toegevoegd	in	het	Raamwerk	en	toegevoegd	in	documentnaam.	
	
Hoofdstuk	1	en	Hoofdstuk	2:		
Tekst	‘divisie	CCV	van	CBR	(hierna:	CCV)’,	vervangen	door	‘CCV’.	
Hoofdstuk	1,	toegevoegd	de	zin:	‘Het	raamwerk	is	ook	van	overeenkomstige	toepassing	op	het	toezicht	op	de	
ADN	herhalingstoetsen.’	
	
Titel	hoofdstuk	2	gewijzigd	in:	
Hoofdstuk	2:	Positie	van	de	divisie	CCV	
	
Toegevoegd:	4.1.2.g.:	
Voor	iedere	inzittende	dient	er	een	deugdelijke	zitplaats	aanwezig	te	zijn	volgens	de	definitie	zitplaats	uit	de	
Regeling	voertuigen.	
Voor	voertuigen,	voor	het	eerst	op	kenteken	gezet	na	1	september	2013,	geldt	aanvullend	dat	iedere	zitplaats,	
conform	de	eisen	in	de	Regeling	voertuigen,	vermeld	moet	zijn	op	het	kentekenbewijs.	
	
Toegevoegd	bij	4.2.3.a.:	
‘Op	zondagen	en	landelijke	feestdagen	(met	uitzondering	van	5	mei	en	Goede	vrijdag)	mogen	er	geen	
nascholings-	of	ADR	cursussen	plaatsvinden.’	
	
Toegevoegd:	4.2.3.h.:	
‘er	tijdens	de	cursusdag	maximaal	30	minuten	aan	een	oefentoets	besteed	wordt;’	
	
Toegevoegd	bij	4.2.3.k.:	
‘en	zorgt	dat	de	kandidaten	de	eerste	en	de	laatste	vijftien	minuten	op	de	opgegeven	locatie	aanwezig	zijn’	
	
Toegevoegd	onder	hoofdstuk	6:	Toezicht	
‘Het	resultaat	van	een	steekproef	wordt	schriftelijk	aan	het	opleidingsinstituut	bevestigd.’	
 
‘Als	uw	erkenning	en/of	certificering	is	ingetrokken,	dient	u	binnen	12	weken	aan	te	tonen	dat	er	voldoende	
maatregelen	zijn	genomen	om	te	voorkomen	dat	er	in	de	toekomst	opnieuw	in	strijd	met	het	raamwerk	
gehandeld	zal	worden.	Zolang	deze	maatregelen	niet	zijn	getroffen	blijft	de	intrekking	van	kracht.‘	
	
‘Cursusdagen	waarvoor	al	kandidaten	zijn	opgevoerd	in	TOP	kunnen	nog	gegeven	worden.’	
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-	Praktijkonderwerp	‘besturen	en	plaatsen	van	machine’	gewijzigd	naar	‘het	plaatsen	van	de	machine	en	het	
besturen	van	het	voertuig	waarop	de	kraan	is	geplaatst’.		
	
Minimumeisen	U21	
-	Naast	Lotusslachtoffers	zijn	ook	Simulatieslachtoffers	LPEV	toegestaan.	
-	‘Instructeur	LPEV’	toegevoegd	bij	‘kwalificatie	docent’.		
-	De	in	de	vrije	ruimte	genoemde	punten	optioneel	gemaakt	en	verplaatst	naar	praktijk.		
	
Minimumeisen	U23-1	Digitale	tachograaf	
De	onderwerpen	‘Tracking	&	tracing’	en	‘Verloningssysteem’	‘(optioneel)’	gemaakt.	
	
Minimumeisen	U24-1	Chauffeursdag	
-	Toegevoegd	bij	Randvoorwaarden:	‘training	kan	in	dagdelen	aangeboden	worden’.		
-	Toegevoegd	bij	Randvoorwaarden:	‘Programma	modulair	samenstellen:	minimaal	3	onderwerpen	en	
maximaal	6	onderwerpen	(inclusief	vrije	ruimte)’.	
-	Gewijzigd:	‘modules’	in	‘onderwerpen’.	
-	De	onderwerpen	‘spiegelafstelling’	en	‘zit-en	stuurhouding’	zijn	samengevoegd	tot	één	onderwerp.	
Minimumeisen	U30-1	Veilig	werken	met	de	vrachtauto	II	
-	Praktijkonderwerp	‘opladen	en	lossen	op	de	vrachtwagen’	geldt	niet	voor	de	hoogwerker.		
-	Toegevoegd	bij	Randvoorwaarden:	‘Bergingsvoertuig’.		
	
Minimumeisen	U37-1	Veilig	werken	langs	de	weg	
Punt	uit	vrije	ruimte:	‘oefenen	met	afzettingsmateriaal’	verwijderd.	Komt	aan	bod	bij	praktijkonderdeel	
‘afzetten	van	een	veilige	werkruimte’.		
	
Minimumeisen	U40-1	Veilig	werken	met	druk-	/	vacuüm	tankvoertuigen	
Er	zijn	geen	verplichte	praktijkonderdelen	in	deze	cursus,	maar	wel	een	max.	aantal	cursisten	bij	praktijk.	Dit	
aantal	verwijderd.		
	
Minimumeisen	U44-1	Chauffeur	OV	
-Schakelgedrag	optioneel	gemaakt.	
	
Toegevoegd	aan	alle	minimumeisen	voor	meerdaagse	cursussen	
Vrije	ruimte	maximaal		1,5	uur	per	cursusdag	en	is	niet	verplicht.		
	
Toevoegen	aan	alle	minimumeisen	van	praktijktrainingen	(W)	onder	randvoorwaarden	
-	Tweede	en	eventuele	derde	deelnemer	is	aanwezig	in	voertuig	als	de	andere	deelnemer	rijdt’.		
-	Maximumdeelnemers:	tot	februari	2018:	3	per	voertuig	en	docent.		
-	Deze	cursus	kan	gegeven	worden	m.b.v.	een	door	CCV	gecertificeerde	simulator	(zie	www.cbr.nl	voor	de	
technische	en	database	eisen	simulator)	
	
Artikel	4.2.3.b.		
Gewijzigd:	uiterlijk	2	i.p.v.	3	dagen	voor	de	uitvoeringsdag:		
	
Art.	4.2.1.c.		
Naast	het	lesmateriaal	moet	ook	het	opleidingsplan	aanwezig	zijn	bij	uitvoering	cursus.		
	
Artikel	4.2.2.cen	artikel	4.2.1.d	
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W06-2	LZW	
Randvoorwaarden	aangepast	in:	
• voertuig	valt	in	de	categorie	LZV:	

-	de	combinatie	weegt	ten	minste	35	ton	of	is	voor	50%	van	het	maximum	laadvermogen	beladen	
-	het	voertuig	is	door	de	RDW	geschikt	bevonden	(aantoonbaar	met	een	bewijs)	

OF	
• voertuig	voldoet	aan	de	eisen	voor	Exceptioneel	transport:	

- het	voertuig	is	minimaal	4	meter	breed	
- het	voertuig	is	minimaal	27,50	meter	lang	

	
Toegevoegd	onder	randvoorwaarden:	
• tweede	deelnemer	is	aanwezig	in	voertuig	als	de	andere	deelnemer	rijdt	
	
U02-2:	Vervoer	afvalstoffen	
Kwalificatie	docent	aangevuld	bij	VOL/VCA	met:	‘of	MVK	niveau	II	of	HVK	niveau	I’	
Dit	is	ook	aangepast	bij	de	registratiecodes:	U03-1:	Lading	zekeren,	U05-1:	VCA,	U06-1:	Veiligheid	voor	
tankreinigers,	U08-1:	Chauffeur	Autotransport,	U10-1:	Chauffeur	Geconditioneerd	Vervoer,		
U18-3:	Machinist	autolaadkraan	met	hijsfunctie,	U28-1:	Chauffeur	Betonmixer,	U29-1:	Chauffeur	Veevoeder,	
U30-1:	Veilig	werken	met	de	vrachtauto	II,	U37-1:	Veilig	werken	langs	de	weg,	U38-1:	Winterdienst,	U40-2:	
Veilig	werken	met	druk-	/	vacuümtank	voertuigen	
	
U03-1:	Lading	zekeren	
Randvoorwaarden	aangepast:	
• vrachtauto/container,	lading	en	vastzetmiddelen	
	
U05-2:	VCA	
Naam	registratiecode	verduidelijkt.	Tekst	aangepast	in:	VCA	/	VAW	
	
U09-1:	Chauffeur	Exceptioneel	Transport	
Randvoorwaarden	aangepast:	
• Voertuig	voldoet	aan	de	eisen	voor	Exceptioneel	Transport:	

o Het	voertuig	is	minimaal	4	meter	breed	
o Het	voertuig	is	minimaal	27,50	meter	lang	

	
U23-1	Digitale	Tachograaf	en	boordcomputers	
De	theorieonderwerpen	‘het	waarom	van	de	boordcomputer’	en	‘de	werking	van	de	boordcomputer’	optioneel	
gemaakt.		
	
De	randvoorwaarde	‘	instructiemateriaal	in	gebruik	zijnde	boordcomputer’	optioneel	gemaakt.	
	
Toevoegen	onder	flowchart/sanctionering	
Bij	schorsing	geven	we	aan	dat	er	maatregelen	getroffen	moeten	worden.	Maar	als	er	niet	aan	voldaan	wordt,	
nemen	we	een	nieuw	besluit	en	dit	staat	momenteel	niet	in	het	raamwerk.	
	
U13-4:	Transportbegeleider	
Tekstuele	aanpassing	cursuscode.	Code	moet	zijn	U13-1	
	
U16-2:	Heftruck	
Cursus	kan	ook	worden	uitgevoerd	met	reachtruck,	containerheftruck	en	terminaltrekker.		
Toegevoegd	in	docenteisen:	

- ‘Afhankelijk	van	het	gebruikte	voertuig:’	
- CCV	certificaat	Hef-/	reachtruck	vakbekwaamheid	
- CCV	Diploma	containerheftruck	
- CCV	Diploma	terminaltrekker	
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Het	onderwerp	‘Ergonomie’	van	vrije	ruimte	naar	verplicht	theorieonderwerp;	komt	altijd	aan	bod	tijdens	een	
heftruckcursus.		
	
Het	onderwerp	‘Milieu’	verplaatst	van	praktijk	naar	theorie;	wordt	ook	tijdens	het	theorie-examen	voor	het	
vakbekwaamheidscertificaat	getoetst.		
	
Onder	randvoorwaarden	toegevoegd:		‘heftrucklocatie’	en	‘indien	van	toepassing:	geschikte	locatie	voor	een	
containerheftruck	of	een	terminaltrekker’		
	
U17-1:	Gebruik	laad-	en	losmaterieel	
De	kwalificaties	van	de	docent	verduidelijkt:	
• Geldig	Veiligheidscertificaat	Heftruck	+	geldig	rijbewijs	voor	voertuig	waar	de	meeneemstapelaar	aan	zit,	

of;	
• Geldig	CCV/EVO	certificaat	Vakbekwaamheid	Heftruck,	of;	
	
U18-3:	Machinist	autolaadkraan	met	hijsfunctie	
Suggestie	voor	vrije	ruimte:	‘ondergrondse	containers’	verwijderd	en	toegevoegd	als	suggestie	voor	vrije	
ruimte	bij	U17-1	Gebruik	Laad-	en	losmaterieel.	
	
Randvoorwaarden	aangepast:	voorwaarden	gericht	op	ondergrondse	container	vervallen	
	
Uren	verduidelijkt:	7	of	14	of	21	uur	
	
U19-1:	Leefstijl,	U20-1:	Fysieke	belasting	en	U21-1:	EHBO/BHV	
Tekstuele	aanpassing	in	aantal	uren	nascholing.	Het	woord	‘maximaal’	is	verwijderd	
	
U21-1	EHBO/BHV	
Onderwerp	‘het	menselijk	lichaam’	verplaatst	van	praktijk	naar	theorie.		
	
U25-1	Rijoptimalisatie	II	
Onderwerpen	‘schadeformulieren’	en	‘spiegelafstand’	verwijderd	uit	vrije	ruimte;	stonden	al	vermeld	als	
verplicht	onderwerp.	
	
U35-1:	Kiepauto	
Naam	registratiecode	verduidelijkt,	aangepast	naar:	Chauffeur	Kiepauto	
	
U39-1:	Techniek	en	Veiligheid	en	U40-1:	Veilig	werken	met	druk-	/	vacuüm	tankvoertuigen	
Tekstuele	aanpassing	van	de	Code:	U39-2	wordt	U39-1	en	U40-2	wordt	U40-1	
	
Versie	1.0:	vastgesteld	op	15	april	2013	
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