OPLEIDING TRANSPORTBEGELEIDER (U13)

Inleiding
Steeds meer transporten moeten vanwege de grote afmetingen en/of gewicht worden begeleid. In
samenwerking met het ministerie van Verkeer en Waterstaat, het Korps Landelijke Politie Diensten, divisie
Mobiliteit, RDW Voertuigtechniek en het bedrijfsleven is daarom ook de opleiding ‘Transportbegeleider –
Verkeersregelaar’ ontwikkeld.

Doelgroep en toelatingseisen
 Voor iedereen die transportbegeleider is of wil worden en chauffeur is met een geldig rijbewijs BCE en
het voormalige CCV-B chauffeurs diploma of de vakbekwaamheid Code 95
 Cursisten mogen geen beperkingen hebben aan het zicht, gehoorfunctie en motoriek.
 Minimale leeftijd voor deelname is 24 jaar.
 Kandidaat dient in het bezit te zijn van een geldig VOG (Verklaring Omtrent het Gedrag) max. twee
maanden geldig.

Inhoud en doel van de training
Deelnemers leren veilig en verantwoord transporten te begeleiden. Als ze het examen met goed resultaat
afleggen zijn ze bevoegd om exceptionele transporten over het Nederlandse wegennet te begeleiden en dan
ook als verkeersregelaar op te treden.
Tijdens het theoriegedeelte worden o.a. de volgende onderwerpen behandeld:
-

De geschiedenis van transportbegeleiding
Ontheffingen
Weg-/infrastructuur en verkeer
Verkeersregels en verkeerstekens
Voorbereiding en begeleiding van een rit

De praktijkinstructie bestaat o.a. uit:
-

Communicatie afstemmen tussen de chauffeur en begeleider
Route voorbereiden en controleren van de ontheffingen
Beveiliging van het overige verkeer bij exceptioneel transport
Toepassen van wet- en regelgeving
Begeleiden van breedte transporten op vergunde routes

Examen
Bij voldoende resultaat ontvangt de cursist een bezegeld certificaat.
Daarmee dient hij/zij een aanstellingspas aan te vragen voor transportbegeleider.
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Deze passen kunnen worden aangevraagd bij www.aanstellingspas.nl.
De aanvraag van de pas moet binnen 6 maanden na uitgifte van het certificaat gedaan zijn.

Algemene informatie
Duur van de opleiding

5 dagen, inclusief het examen.

Opleidingslocatie

Vanuit V-TAS Bladel worden de routes gereden die voor de opleiding en het
examen vergund zijn.

Aantal cursisten

Het is mogelijk om vanaf 1 kandidaat deel te nemen aan de opleiding.

Startdatum

U kunt dit terugvinden op onze website in onze agenda www.vtas.com of
navragen bij een van de medewerkers van V-TAS.
U kunt ons bereiken op +31 497 360305 (of voor België +32 14 431321).
Indien er geen passende datum gepland is kan er in overleg altijd een
geschikte oplossing worden gevonden.

Subsidiemogelijkheden

V-TAS is erkend opleider bij: SOOB - OOM - Scholingsfonds
bouwnijverheid - Colland - KMOPortefeuille

Meer informatie
Voor meer informatie, een advies op maat, een offerte, een aanmelding of voor al uw overige vragen kunt u
contact opnemen met een van onze specialisten. Zij helpen u graag bij het maken van de juiste keuze of
voorzien u desgewenst van de correcte en actuele antwoorden op uw vragen.

V-TAS Nederland
V-TAS België

Telefoon nr.:
E-mail adres:
Telefoon nr.:
E-mail adres:

+31 497 360305
info@v-tas.nl of info@v-tas.com
+31 14 431320
info@v-tas.be of info@v-tas.com

Voor algemene informatie nodigen wij u graag uit om onze website bezoeken www.v-tas.com.
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