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Actualisering kennis
vakbekwaamheid chauffeur(U45-3)
Doel van cursus:
De cursus ‘Actualisering kennis vakbekwaamheid chauffeur’
is een belangrijke opfriscursus voor chauffeurs. Veel
chauffeurs zitten al jaren op de weg. Dan is het zeker van belang om ook het theoretische
gedeelte van het beroep weer een keer bij te scholen. Zo is het voor deze mensen zeer
interessant om weer scherp te hebben hoe het zit met de huidige wetgeving zoals rij- en
rusttijden en de nieuwste verkeersregels.
Maar ook bijvoorbeeld hoe het rijgedrag invloed heeft op het brandstofverbruik en het
bewust worden en dus voorkomen van allerlei fysieke risico’s van het chauffeursvak. Zeer
diverse onderwerpen, interessant en veel afwisseling. Hierdoor een zinvolle dag voor
chauffeurs en werkgever.
Tijdens deze cursus komen o.a. de volgende onderwerpen aan bod:
•
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.
Code-95:
Deze cursus kan desgewenst meetellen voor de code-95 nascholingseisen met 7 punten. Het
is dan wel noodzakelijk dat dit minimaal drie dagen voorafgaand aan de cursus is afgestemd
met VCF Trainingen.

Dagcursus of combinatie E-Learning en klassikaal:
Deze cursus is mogelijk bij u op het bedrijf of in één van onze locaties. Verder kan gekozen
worden uit een cursus van een hele dag, van 08.00 uur tot 16:00 uur, óf van onze ELearning versie.
Ook bij E-Learning telt de cursus gewoon met 7 punten mee. In dat geval kunnen de
chauffeurs thuis alvast 4 uurtjes in hun eigen tijd voorbereiden. Deze 4 uur tellen gewoon
mee voor de code-95. En dan daarna op een vooraf afgesproken tijdstip en plaats nog 3 uur
een klassikale bijeenkomst.
Mooi hierbij is dat dit desgewenst ook kan op een doordeweekse avond of een
zaterdagochtend!

