Wie kan aan de opleiding deelnemen:
Deelname aan de opleiding CCV D2 kan uitsluitend wanneer een kandidaat beschikt over
een geldig CCV D1 certificaat.
Gezien de aard van de opleiding en het uiteindelijk in de praktijk gaan functioneren als
directiechauffeur is naast de verplichting van het CCV D1 certificaat, ons advies voor
deelname:
-

100.000km of meer ervaring
Affiniteit met autorijden, waaronder voertuigkennis, infrastructuur, wet en
regelgeving
Affiniteit met de beroepshouding van een directiechauffeur
Motivatie en bereidheid om de technieken en vaardigheden aan te leren en toe te
passen

Voorbereiding voor de opleiding CCV D2:
Enkele dagen voor aanvang van de training ontvangt de cursist van ons een voorbeeld van
een uitgewerkt routeplan met instructie. De cursist wordt gevraagd om op basis van een
fictieve door ons opgegeven agenda een routeplan voor te bereiden voor de eerste
cursusdag. De cursist dient voor het maken van het routeplan te beschikken over een
werkende computer met internet waarop de applicatie google maps is te gebruiken.
Daarnaast is het gewenst om over een tekstverwerkingsprogramma te beschikken (bij
voorkeurk microsoft Word). Een werkende printer om het routeplan uit te printen is daarbij
ene vereiste.
Na afloop van elke cursusdag ontvangt de cursist een nieuwe routeopdracht die voor de
volgende dag uitgewerkt moet zijn in een routeplan.
Op de dag voor het examen ontvangt de cursist via ons de opdracht voor het examen. De
uitgewerkte opdracht wordt door de examinator beoordeeld als onderdeel van het examen.
Zorg dus voor aanvang van de opleiding dat u beschikt over werkende apllicaties,
voldoende papier en inkt om uw opdracht op een juiste wijze uit te werken.
Na afloop van de cursusdag wordt van de cursist verwacht dat hij na thuiskomst zijn
opdracht voor de volgende dag gaat voorbereiden. Het advies is dan ook om tijdens de
opleiding hiermee rekening te houden. Het plannen van andere activiteiten kan gaan zorgen
voor tijdsdruk.
Er wordt van u veel verwacht deze week. Het is dan ook goed om te zorgen voor een goede
geestelijke en fysieke fitheid.
Tijdens de training is het advies om comfortabele kleding te dragen.
Het kledingvoorschrift voor het examen is een kostuum of uniform. Ons advies is
om tijdens de training hetzelfde schoeisel te dragen wat u op het examen ook gaat
dragen.
Immers doordat u tijdens de training hetzelfde schoeisel draagt als tijdens het examen heeft
u een optimaal gevoel met het examenvoertuig kunnen ontwikkelen.
Zorg voor een goede zonnebril tijdens de training en het examen. Twijfelt u over uw
gezichtsvermogen ga dan voor de start van de training langs een opticien om een
oogmeting te laten doen. Dit voorkomt verassingen en teleurstelling.
Helaas is het meerdere malen voorgekomen dat tijdens een training bleek dat het
gezichtsvermogen verstoord was met als gevolg dat dit een negatieve invloed had op de
opleiding en het resultaat.

Locatie van de opleiding:
De opleiding start vanaf de kantoorlocatie van Secu Drive Training. De locatie van Secu
Drive Training ligt centraal ten opzichte van het examengebied en biedt goede
gelegenheden om de technieken die voor de opleiding van belang zijn te trainen.
Wij vragen u dan ook, mede in uw eigen belang, om rekening te houden met de aanrijtijd
naar onze locatie en de eventuele files die u op weg naar onze locatie kunt verwachten.
Aanvangstijden:
Op de trainingsdagen van maandag tot en met donderdag begint de training om 8.30 en
eindigt om 16.30. Op de dag van het examen komt u zelfstandig naar de locatie van het
examen. Onze instructeur zal daar op u wachten met het examenvoertuig.
Zorg dat u de oproepkaart voor het examen bij u hebt. Ook dient u een origineel en geldig
rijbewijs te kunnen overleggen.
Zonder een geldig rijbewijs kunt u niet deelnemen aan het examen!
Geen CCV D1 certificaat?
Mocht u geen CCV D1 certificaat hebben dan kunnen wij u na een intake u een
gelijkwaardige opleiding aanbieden. Deze opleiding zal dan niet door het CCV geëxamineerd
gaan worden. U heeft hierbij twee keuzes namelijk een examen bij een onafhankelijk TUV
geaccrediteerd examenburo of een intern examen waarbij een externe deskundige niet
werkzaam bij ecu Drive Training B.V. de cursist zal examineren.

