
Informatie voor chauffeurs over de verplichte periodieke nascholing

Beste chauffeur,

Uw werkgever heeft besloten om de verplichte periodieke nascholing van u en uw collega’s
onder te brengen bij VTO transportopleidingen. De cursussen zullen worden verzorgd door
één van onze opleidingspartners.

In deze flyer vindt u daar meer informatie over.

Algemene informatie

Verplichte periodieke nascholing

De nascholing is verplicht voor alle beroepschauffeurs in Europa. Iedereen moet 35 uur
nascholing volgen per 5 jaar.

Die nascholing heeft een aantal hoofddoelen:

• Vermindering van het aantal verkeersslachtoffers
• Vermindering van het brandstofverbruik
• Verbetering van de veiligheid en de gezondheid van de chauffeur
• Verbetering van de veiligheid van de lading of passagiers
• Verbetering van het imago van het chauffeursberoep

Misschien vraagt u zich af waarom ze nu juist ú weer moeten hebben. U bent tenslotte al
jarenlang chauffeur en kent alle facetten van uw vak.

Voor een groot gedeelte hebt u waarschijnlijk gelijk. De Nederlandse chauffeur is tenslotte
één van de best opgeleide in Europa. En de verkeersveiligheid is in Nederland veel beter
dan in de meeste andere landen.

Toch blijkt in de praktijk dat bepaalde aspecten van het chauffeursvak best wat extra training
kunnen gebruiken. Dat is goed voor uw eigen gezondheid, veiligheid en welbevinden … en
dat van anderen.

De nascholing van VTO transportopleidingen

Wij hebben een totaalpakket van 35 uur nascholing ontwikkeld. Dat bestaat uit 5
cursusmodules van 7 uur.

Uw werkgever bepaalt in welk tempo u de modules volgt. Veel van onze klanten kiezen
ervoor om bijvoorbeeld elk jaar 1 module te doen. Zo voldoen hun chauffeurs netjes aan de
eis om binnen 5 jaar de 35 uur nascholing te hebben afgerond.

Hieronder vindt u een korte samenvatting van onze cursusmodules:



De eerste module heet ‘Verhoging verkeersveiligheid’.

Het gaat in deze module over uw eigen gedrag en het
gedrag van anders weggebruikers.

Ook behandelen we het rijden onder bijzondere wegen
weersomstandigheden, en het kantelgevaar.

Tenslotte geven we u praktische tips en adviezen die
u kunt gebruiken als u bij een ongeval betrokken raakt.

De tweede module heet ‘Naam en Faam’

Het gaat in deze module over uw imago en over dat van
uw werkgever.

Dat klinkt misschien een beetje als de ‘ver van uw bed
show’ maar dat valt best mee. Uw sociale vaardigheden
zijn tenslotte een essentieel onderdeel van uw vak.

Ook voor het omgaan met (lastige) klanten en klachten
krijgt u tips en adviezen.

De derde module heet ‘Economisch rijden’

Dit is onze praktijkmodule. Onder begeleiding van een
instructeur gaat u 2,5 uur zelf sturen om de principes
van Het Nieuwe Rijden te oefenen.

De vierde module gaat over ‘Lading zekeren’ en over
uw eigen ‘gezondheid’

Slechts weinig chauffeurs halen gezond hun pensioenleeftijd.
Gelukkig kunt er zelf veel aan doen om wél
gezond te blijven.

Elke vorm van vervoer kent zijn eigen uitdagingen m.b.t.
veilig vervoeren, laden en lossen van lading. Ook die
behandelen we in deze vierde module.



De vijfde en laatste module gaat over ‘Wet en regelgeving’

Hierin komen – onder andere – de digitale tachograaf en de
rij- en rusttijden aan bod.

Ook komen zaken als aansprakelijkheid, criminaliteit en
Illegaliteit aan de orde. Misschien niet de meest aantrekkelijke
onderwerpen, maar wel erg belangrijk.

Informatie over het plannen en uitvoeren van de cursussen

Hoe worden de cursussen gepland?

We hebben met uw werkgever afspraken gemaakt over het plannen van de cursussen. In
veel gevallen betekent dat, dat u elk jaar één module volgt. Hiermee bent u ervan verzekerd
dat u tijdig de nascholing heeft afgerond. Maar het kan ook zijn dat we met uw werkgever
andere afspraken hebben gemaakt, bijvoorbeeld om alle modules binnen een jaar af te
ronden.

Hoe dan ook: op het moment dat u weer ‘aan de beurt’ bent voor een volgende 
cursusmodule,
nemen wij of één van onze opleidingspartners contact op met uw werkgever. Dan
wordt afgesproken wanneer de cursus gepland zal worden.

Uw werkgever ontvangt per e-mail een uitnodiging voor u. Meestal zal hij deze doorsturen
naar u, of hij informeert u mondeling.

Uitvoering van de cursussen

De cursusmodules duren allemaal 7 uur. Er zijn vier theorie modules (module 1, 2, 4 en 5) en
een praktijkmodule (module 3). Uw werkgever bepaalt in welke volgorde de cursussen
worden gegeven, dus het kan bijvoorbeeld zijn dat u module 3 als eerste volgt.

Er zijn twee manieren waarop de cursussen kunnen worden uitgevoerd:

• mét e-learning en;
• zonder e-learning.

Hieronder lichten we toe hoe dat werkt.



Cursussen mét e-learning

Elke module bestaat uit een deel zelfstudie (e-learning) en een deel dat u volgt bij een
opleider. In het plaatje hieronder staat dat schematisch weergegeven.

De e-learning volgt u waar u wilt: thuis, of onderweg. De klassikale delen en het praktijkdeel
worden verzorgd door één van onze opleidingspartners. Dat kan bij hun op locatie, maar het
kan ook zijn dat de cursussen bij u op het bedrijf worden gegeven.

U volgt altijd eerst de e-learning en pas daarna het klassikale deel of het praktijkdeel.

U heeft toegang tot de e-learning door middel van een inlogcode. Deze inlogcode sturen we
per e-mail naar uw werkgever. U ontvangt de inlogcode 10 dagen voorafgaand aan de
klassikale les of de praktijkles. Binnen die 10 dagen moet u de e-learning doorlopen.

Wij adviseren u om tijdig met de e-learning te beginnen. Mocht u bijvoorbeeld problemen
hebben met het inloggen, dan is het prettig om daar tijdig achter te komen. U mag zo vaak
in- en uitloggen als u wilt, zolang u in totaliteit maar de benodigde uren e-learning volgt.

Na de e-learning volgt het klassikale deel of het praktijkdeel. Die beginnen altijd met een
toets. In die toets wordt getest of u de stof van de e-learning voldoende hebt begrepen. U
moet deze toets niet zien als een examens. Wanneer u de e-learning serieus hebt gevolgd,
dan zult u zonder problemen slagen voor de toets.

Na afloop van het klassikale deel of het praktijkdeel melden wij aan het CBR dat u een
cursusdag heeft gevolgd. De nascholingsuren worden dan op uw naam bijgeschreven.

Cursussen zonder e-learning

Indien u de cursussen zonder e-learning volgt, dan bestaat elke cursusdag uit 7 lesuren.
Voor de theorielessen zit u 7 uur in de klas en voor de praktijkles 7 uur in de vrachtauto.



Belangrijke extra informatie

• Wij verzoeken u minimaal 15 minuten voor aanvang van de klassikale les en de
praktijkles aanwezig te zijn. Als u te laat komt, dan moeten we u als ‘niet verschenen’
afmelden bij het CBR. U krijgt dan geen nascholingsuren bijgeschreven.

• Vergeet niet een geldig legitimatiebewijs mee te nemen naar de klassikale les en de
praktijkles.

• Ook uw cursusmap s.v.p. meenemen naar de lessen.

Als u meer informatie wilt, kijk dan ook eens op www.verkeersschoolbeumers.nl

Wij wensen u een nuttige een aangename nascholing toe.

Vriendelijke groet,
Verkeersschool Beumers 

http://www.verkeersschoolbeumers.nl/

