HET NIEUWE RIJDEN - OPTIMALISATIE MET E-LEARNING (CCV W01-1)
Inhoud en doel van de opleiding
E-learning voor 4 uur en aansluitend, binnen 10 dagen na de start van het E-Learning gedeelte, moet de
kandidaat nog een rijtest afleggen van 3 uur.
Het betreft een oplossing voor de verplichte praktijktraining om de code 95 waarbij wij rekening hebben
gehouden met zowel de werkgever als de werknemer.
Voordelen voor de werkgever:
-

De lage kosten
Praktijktraining in eigen vervoer mogelijk (slechts 3 uur i.p.v. 7 uur)
3 personen per werkdag voor het rijgedeelte (ook op zaterdagen)
geen onnodige uitvaluren van uw personeel
Eventueel invulling van de opleiding aan de hand van uw handboek

Voordelen voor de werknemer:
-

Thuis uit te voeren door middel van een inlogcode en in uw eigen tempo
geen verplichte toetsing
3 uur praktijktraining, desgewenst in uw eigen voertuig

V-TAS is ervan overtuigd dat wij met ons nieuwe E-learning programma iets unieks ontwikkeld hebben wat
voor veel mensen dé oplossing is voor het bijscholing van de praktijkuren code 95.

Algemene informatie
Duur van de opleiding

1 dag, inclusief thuisstudie

Opleidingslocatie

Een van de locaties van V-TAS B.V. in Nederland of België of in-company.

Aantal cursisten

Voor een opleiding op een van de V-TAS locaties is het mogelijk om vanaf
1 kandidaat deel te nemen.
Voor in-company trainingen hanteren wij een minimum van 3 personen.

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.
Indien er geen passende datum gepland is kan er in overleg altijd een
geschikte oplossing worden gevonden.

Code 95 nascholingsuren

7 uur praktijk

Subsidiemogelijkheden

V-TAS is erkend opleider bij: SOOB - OOM - Colland – KMO-Portefeuille.
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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 van de juiste keuze of voorzien u
desgewenst van de correcte en actuele antwoorden op uw vragen.

V-TAS Nederland

Telefoon nr.: +31 497 360305
E-mail adres: info@v-tas.nl of info@v-tas.com

V-TAS België

Telefoon nr.: +31 497 360305
E-mail adres: 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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