
 

 
Opleiding Ondernemer Goederenvervoer 
 

Wat is de Opleiding Ondernemer Goederenvervoer  
Bedrijven die actief zijn in het beroepsgoederenvervoer over de weg dienen over een 

Eurovergunning te beschikken. Deze ondernemersvergunning kunt u aanvragen bij de NIWO 

(Stichting Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie) en wordt aan u verstrekt als u aan de 

voorwaarden voldoet. Eén van deze voorwaarden is dat u beschikt over het Getuigschrift van 

vakbekwaamheid voor het vervoer van goederen over de weg. Dit getuigschrift kunt u halen door de 

benodigde examens te doen bij het CCV. Onze opleiding “Ondernemer Goederenvervoer” bereidt u 

voor op deze examens. 

 

De opbouw van de opleiding 
De opleiding bestaat uit zes modules die allen worden afgesloten met een examen. Deze modules 

zijn:  

- Bedrijfsmanagement 

- Personeelsmanagement 

- Financieel management 

- Calculatie 

- Wegvervoer goederen 1 

- Wegvervoer goederen 2 

Voor het volgen van de cursus is geen specifieke vooropleiding vereist. Het niveau van de opleiding is 

vergelijkbaar met MBO niveau 4 

Per module wordt de lesstof klassikaal behandeld. Verder is het noodzakelijk dat de lesstof ook thuis 

bestudeerd wordt. De klassikale bijeenkomsten bestaan uit kleine groepen. Hierdoor is er voldoende 

ruimte voor individuele aandacht en heeft u het voordeel van samen studeren. 

De cursus kan worden afgenomen als geheel (alle zes de modules) of per module. De keus is aan u! 

 

Studiemateriaal en studiebelasting 
Elke module heeft zijn eigen studieboek. Deze wordt aan het begin van de module aan u uitgereikt. 

De totale studiebelasting is afhankelijk van diverse factoren, waaronder uw voorkennis. Per klassikale 

dag kunt u rekenen op gemiddeld acht uur thuisstudie voor het bestuderen van de lesstof en het 

maken van de oefenopdrachten. 

 

  



 

 

Wat wordt er behandeld 
Onze opleiding richt zich op het behalen van de examens. We richten onze aandacht op de stof die je 

moet kennen hiervoor. Hierdoor is het met een minimale tijdsinspanning mogelijk de examens te 

halen.  

 

Per module komen de volgende onderwerpen aan bod: 

 

Bedrijfsmanagement 
 

- Stichten van een onderneming 
- Verzekeringen 
- Recht- en wetkennis 
- Criminaliteitspreventie en beveiliging 
- Belastingen 
- Marketing 

 
Aantal dagen: 1  (of 3 avonden) 
 

Personeelsmanagement 
 

- Algemene sociale wetgeving 
- Arbeidstijdenwet en arbeidstijdenbesluit 

vervoer 
- CAO 
- Organisatiestructuren 
- Personeel en leidinggeven 

 
Aantal dagen: 1  (of 2 avonden) 
 

Financieel management 
 

- Financiële administratie 
- De financiële dagboeken 
- Jaarrekening 
- Beoordelen jaarrekening 
- Belastingen 
- Financiering 

 
Aantal dagen: 2  (of 5 avonden) 
 

Calculatie 
 

- Kostenberekeningen en 
kostprijscomponenten 

- Verkoopprijs vaststellen 
 

Aantal dagen: 2  (of 4 avonden) 
 

Wegvervoer Goederen 1 
 

- Organisaties in het wegvervoer  
- Wet- en regelgeving  
- Ritmachtigingen, 

termijnmachtigingen en CEMT-
vergunningen  

- Heffingen en overige documenten  
 

Aantal dagen: 1  (of 2 avonden) 
 
 

Wegvervoer Goederen 2 
 

- Deelmarkten  
- Planning  
- Voertuigmanagement en milieu  
- Procedures laden en lossen en veiligheid 

op de weg 
 
Aantal dagen: 1  (of 3 avonden) 
 

 

  



 

 

Examens 
De examens worden afgenomen door het CCV. Alle modules worden afgenomen op de verschillende 

CBR examenlocaties. Normaal gesproken kunt u altijd binnen twee weken een examen reserveren.  

U kunt de examens zelf reserveren op internet via mijn.cbr.nl (DigiD nodig) of u maakt uw reservering 

via VCF Trainingen. 

De examenkosten zitten niet bij de opleiding inbegrepen. 

 

Kosten  
U kunt per module inschrijven:  

- Financieel Management € 495,-  

- Calculatie € 495,- 

- Bedrijfsmanagement € 395,-  

- Personeelsmanagement € 395,-  

- Wegvervoer Goederen 1+2  € 495,-  

U kunt de cursus als u zeker weet dat u die gaat starten én volledig afronden, in één keer inkopen 

voor de prijs van € 1.995,-. Dat is een korting van € 285,-! Het cursusmateriaal bedraagt per 

onderdeel € 49,- en dus voor het geheel € 245,-.  

De examenkosten zitten niet bij de opleiding inbegrepen. Bovenstaande bedragen zijn exclusief 21% 

BTW.  

 

Waar en wanneer?  
De cursus wordt doorgaans gegeven op onze locatie te Oss en/of Zwolle. Daarnaast bieden wij bij 

vraag van drie of meer personen tegelijk in overleg de mogelijkheid om de cursus bij u op locatie te 

volgen. In Oss wordt de cursus overdag gegeven op donderdag of in de avond op dinsdag. 

 

Examengarantie  
Wij zijn overtuigd van de kwaliteit van onze trainingen en opleidingen. Vandaar dat we u een unieke 

examengarantie kunnen bieden. Dat houdt in dat indien u onverhoopt niet zou slagen voor een 

onderdeel, u gewoon de cursus geheel kosteloos bij ons opnieuw kunt bijwonen. Het enige dat u 

hoeft te betalen zijn de examenkosten die het CBR in rekening brengt.  


