Nascholingsmodules kiepautochauffeur 2019

Opleidingen kosten geld, goede opleidingen besparen geld! Vanuit die gedachte bieden TLN-deelmarkt
Kiepautobedrijven en SOMA Bedrijfsopleidingen aan ondernemers en kiepautochauffeurs vier vakgerichte
nascholingsmodules, die elk voor 7 uren meetellen voor de verplichte (theoretische) nascholing Code 95.
In de modules komen verschillende facetten van het kiepautovervoer aan de orde, in een optimale mix tussen theorie en praktij k. Alle
modules zijn erop gericht dat de cursist nog veiliger, effectiever en efficiënter gaat werken met zijn kiepauto. Zowel de beginnende als
de ervaren kiepautochauffeur kan door bewuster gebruik van zijn kiepauto schades en (extra) duur onderhoud tot een minimum
beperken.
Vier losse modules combineerbaar
Er zijn vier modules, die u apart kunt volgen of naar believen kunt combineren: de Basismodule, module
Terreinrijden, module Werken met de dieplader en de module Werken met de asfaltkieper.
Voor wie is het bedoeld?
Deze nascholingsmodules zijn bedoeld voor ervaren én beginnende kiepautochauffeurs in het
beroepsgoederenvervoer/eigen vervoer die in het bezit zijn van chauffeursdiploma en rijbewijs C of CE en die
gemotiveerd zijn om hun vakkennis en -kunde te vergroten.
Welke onderwerpen komen aan bod?
De volgende onderwerpen worden qua theorie en/of in praktijk behandeld:
• alle modules: wet- en regelgeving, veiligheid, techniek, documenten, maten en gewichten
• extra in Basismodule: grondsoorten, stabilisatie, rijden met en kiepen van grondstoffen zoals zand, grind,
granulaat, zout, asfalt

• extra in module Terreinrijden: technische gegevens vrachtauto, belading, terreinrijden, bediening kiepinstallatie, in los zand rijden,
op zachte en harde ondergrond rijden, draaien in de baan en op rijplaten, laden onder en bij machines, versporen, door water rijden,
een helling op- en afrijden
• extra in module Werken met de dieplader: laden en lossen van (wegen)bouw- en/of grondverzetmachines, aslastberekeningen,
spankracht en ladingzekering, ontheffingen en vergunningen, verbreden en verlengen, wet- en regelgeving breedte- en
lengtetransport, verlichting en contourmarkering, laden en lossen van (wegen)bouw- en grondverzetmachines, oprijhoeken en
oprijschotten, zekeren van lading
• extra in module Werken met de asfaltkieper: asfaltsamenstellingen, vervoerseisen temperatuur en ontmenging, gewichten van
mengsels, gedrag van mengsel tijdens kiepen, samenwerking met de asfaltspreider
Wat heb je eraan?
Elke module verdient zichzelf dubbel en dik terug omdat de cursist na afloop effectiever, efficiënter en veiliger werkt met de kiepauto.
Bewuster gebruik voorkomt schade en extra onderhoud aan de kiepauto. Elke module levert 7 uren verplichte (theoretische) nascholing
voor Code 95 op. Ook heeft men met elke module een cursus in het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen gevolgd.
Uitgangspunten
Elke module duurt minimaal 7 lesuren, exclusief pauzes, met een optimale mix tussen theorie en praktijk (50/50%). Twee chauffeurs
van hetzelfde bedrijf kunnen met één voertuig(combinatie) deelnemen. Bij elke module is er samenwerking met ondersteunende
machinisten/machines van SOMA Bedrijfsopleidingen. Voor verzorging van de innerlijke mens wordt uiteraard gezorgd.
Waar en wanneer vinden de modules plaats?
De modules worden verzorgd door deskundige docenten van SOMA Bedrijfsopleidingen, en vinden plaats op het Bouw en Infra Park te
Harderwijk. Data en tijden zijn in overleg met SOMA Bedrijfsopleidingen bespreekbaar. Een andere mogelijkheid is bij u op locatie, in
afstemming met SOMA Bedrijfsopleidingen. Uiteraard moeten dan dezelfde logistieke en technische randvoorwaarden aanwezig zijn als
op het Bouw en Infrapark te Harderwijk, want de kwaliteit en de leerdoelen moeten voor het CCV zijn gewaarborgd.
Wat kost het?
In de prijstabel ziet u de prijs per cursist per module. Daarbij zijn alle genoemde prijzen inclusief lesmateriaal,
theorietoets of proeve van bekwaamheid, spijs en drank, maar exclusief BTW . Alle genoemde prijzen gelden
voor 2019 op de locatie Bouw en Infrapark te Harderwijk. TLN-leden krijgen 50 euro korting, leden van de
TLN-deelmarkt Kiepautobedrijven 100 euro korting per cursist per module! Voor andere locaties wordt
door SOMA Bedrijfsopleidingen een op maat gesneden offerte gemaakt.
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Basisprijs

Prijs TLN-leden

Prijs TLN-leden deelmarkt
Kiepautobedrijven

( - 50 euro t.o.v. basisprijs!)

( - 100 euro t.o.v. basisprijs!)

Basis

€ 552

€ 502

€ 452

Terreinrijden

€ 878

€ 828

€ 778

Dieplader

€ 793

€ 743

€ 693

Asfaltkieper

€ 648

€ 598

€ 548

Neem voor meer informatie contact op met SOMA Bedrijfsopleidingen (zie hiernaast) of met TLNdeelmarkt Kiepautobedrijven via 088-4567111 of kiepautobedrijven@tln.nl.

