#170371

#LOGISTIEK

 BESPAAR MET DE KMO-PORTEFEUILLE

BIJSCHOLING VAKBEKWAAMHEID CHAUFFEUR C: DEFENSIEF RIJDEN
I.S.M.

OMSCHRIJVING

Introductie
Deze module binnen de NASCHOLING VAKBEKWAAMHEID CODE 95 beantwoordt aan de nieuwe wetgeving die 3 uur effectieve, individuele rijpraktijk vereist.

Omschrijving
Het behalen van punten voor de nascholing van de vakbekwaamheid wordt door vele chauffeurs als een noodzakelijk kwaad gezien.
De opleiding DEFENSIEF RIJDEN is dit echter helemaal niet.
Waar ECODRIVE focust op het zuinig rijden, leggen we bij DEFENSIEF RIJDEN de nadruk op het veilig rijden in drukke en gevaarlijke verkeerssituaties.
Je volgt eerst de theoretische achtergrond in groep en gaat dan samen met onze expert de weg op om de theorie in de praktijk om te zetten.

Voor wie is deze opleiding bestemd?
Chauffeurs met rijbewijs C, C+E, C1, C1+E met code 95
Chauffeurs met een gecombineerd rijbewijs C en D met code 95

Toelatingsvoorwaarden
Een geldig rijbewijs C of C en D met code 95
Het praktijkgedeelte (3,5u) is individueel met uw eigen vrachtwagen
7 uur effectieve lestijd = 7 kredietpunten = kom op tijd!
Breng je identiteitskaart mee voor de juiste informatie op je attest

Bijkomende info
Groepskorting:
Voor meer dan 2 chauffeurs uit hetzelfde bedrijf is er prijskorting op aanvraag mogelijk.
Bedrijfsintern:
De opleiding kan ook bedrijfsintern gegeven worden. Dit kan reeds vanaf 10 chauffeurs. Contacteer ons voor een vrijblijvende offerte.

PROGRAMMA
Theorie: 3u30
Inleiding
Defensief rijden
Ongevalspreventie
Remafstand en remtechniek
Controle van het voertuig
Dode hoek
Quiz
Praktijk: 3u30
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RIT 1: 1u30 Effectief rijden
Je rijdt als cursist met je eigen vrachtwagen (minstens half geladen). Er is geen tweede cursist aanwezig in de vrachtwagen!
Tijdens de rit observeert de expert het rijgedrag van de cursist met specifieke focus op het defensief rijden.
GEZAMELIJKE EVALUATIE MET VERBETERTIPS
RIT 2: 1u30 Effectief rijden
Tijdens de tweede rit focust de chauffeur op zijn rijgedrag in functie van de tips die werden gegeven.
De instructeur stuurt bij en geeft tips waar nodig.
EINDEVALUATIE

De praktijksessie moet binnen de 60 kalenderdagen na de theoretische sessie afgerond zijn. De datum van de theoriesessie in groep ligt vast. Voor de praktijksessie
(met eigen vrachtwagen van de cursist) dien je als chauffeur individueel een datum vast te leggen.
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