De opleiding CCV D1 (basisopleiding directiechauffeur):
Van een directiechauffeur wordt verwacht dat hij zijn VIP vlot, veilig en comfortabel
vervoerd, zeven dagen in de week, week in en uit, en onder alle verkeers- en
weeromstandigheden. Maar ook dreigende situaties en tijdsdruk zijn onderdeel van zijn
beroep.
Een mooi en dynamisch maar ook zwaar beroep met grote verantwoordelijkheid.
Dienstbaarheid en (re)presentatie behoren daar ook bij. De directiechauffeur moet dan ook
over speciale kennis en vaardigheden beschikken om in elke situatie tijdens zijn werk de
juiste beslissing te kunnen maken.
De CCV D1 opleiding (basisopleiding directiechauffeur) is de basis voor een directiechauffeur
om uit te groeien tot een excellente chauffeur waar een opdrachtgever op kan vertrouwen.
Met de opleiding CCV D1 leert de directiechauffeur alle technieken en vaardigheden die voor
de uitvoer van zijn werk onmisbaar zijn. Ook ten aanzien van de beroepshouding van de
chauffeur zoals procedure’s, discretie, etiquette maar ook de kennis van het wegennet,
infrastructuur, wet en regelgeving wordt in de opleiding veel aandacht besteed.
Bij Secu Drive Training staat het te behalen resultaat voorop. Kennis en vaardigheden
moeten op het niveau zijn om de eisen die aan zijn werk gesteld optimaal te kunnen
uitvoeren. De cursisten worden daarom intensief begeleid en rijden veel om het uiteindelijke
niveau te kunnen realiseren.
Het examen:
Het examen wordt afgenomen door het CCV onderdeel van het CBR. Voor het examen is een
toetsmatrijs opgesteld door het CCV. Inhoudelijk wordt de cursist getraind om aan de
normen voor het examen te voldoen. Het examen bevat zowel een praktijk als een theorie
examen.
Praktijkexamen:
Om het praktijkexamen te behalen moet de cursist aan een aantal normen (eindtermen)
voldoen. Dit zijn:
1.
3.
5.
7.

Controles
Secundaire voertuigbediening
Bijzondere verrichtingen
Verkeersregels

2.
4.
6.
8.

Voertuigbediening en beheersing
Verkeersdeelneming
Beveiligingstactiek
Algemeen

De opleiding besteed aandacht aan al deze onderdelen om er voor zorg te dragen dat de
cursist goed voorbereid het examen kan afleggen. De technieken en vaardigheden moeten
van een zodanig niveau zijn dat de cursist deze na het behalen van het certificaat in alle
omstandigheden onbewust moet kunnen toepassen.
Voor ervaren bestuurders is het vaak een uitdaging om bestaande technieken van het
autorijden te veranderen. De motivatie van de cursist om het certificaat te behalen speelt
hierin een belangrijke rol.
Theorieexamen:
De voorbereiding voor het theorie examen wordt grotendeels door de cursist gedaan met
behulp van een e-learning programma. Naast dit e-learning programma zal de cursist
tijdens de praktijktraining de nodige kennis aangereikt krijgen om het theorie examen te
behalen. Er is geen noodzaak om eerst het theorie examen te behalen alvorens aan de
praktijktraining wordt deelgenomen.
Secu Drive Training heeft goede ervaringen met de kans op slagen voor de theorie nadat het
praktijkexamen heeft plaatsgevonden.

