PRODUCTBLAD TRAINING
Training Directiechauffeur CCV D1
Inleiding

De training directiechauffeur CCV D1 is de belangrijkste basis om het vak van
directiechauffeur te gaan uitvoeren. Het CCV D1 certificaat is de minimum eis
die gesteld wordt aan een directiechauffeur door opdrachtgevers. Dat het om
een waardevol certificaat gaat mag duidelijk zijn. Het CCV D1 certificaat wordt
afgegeven door het CCV (een onderdeel van het CBR) na het afronden van een
theorie en praktijkexamen. De examens worden afgenomen door vakbekwame
en deskundige examinatoren van het CCV. Na het behalen van het CCV D1
certificaat heeft men ook een vrijstelling van de taxi-pas. Secu Drive Training is
door het CCV erkend als gecertificeerd opleider voor de certificaten CCV D1 en
CCV D2 en de bijbehorende applicatietrainingen.

Inhoud

De training directiechauffeur CCV D1 bestaat uit een deel theorie en een deel
praktijk. Het deel theorie wordt door de deelnemer zelf, met behulp van een elearning module, gevolgd.
Het praktische deel van de training omvat een intensieve 4 daagse training met
een examen dag. De training start vanaf de locatie van Secu Drive Training of
een afgesproken locatie in Nederland. De training wordt uitgevoerd onder
begeleiding van een ervaren trainer, met de kennis en ervaring in het opleiden
van directiechauffeurs. Voor de training wordt gebruik gemaakt van een voor
het CCV examen goedgekeurde instructieauto met dubbele bediening die
representatief is voor het directievervoer uit de categorie E.

Praktische training

In de praktijktraining wordt de kandidaat getraind in het op een professionele,
vlotte, veilige en comfortabele verkeersdeelname met bijbehorende beheersing
en bediening van het voertuig. De onderwerpen die aan de orde komen zijn:
Algemene onderwerpen
Voertuigcontroles
Procedures
Navigatie
Veiligheidssystemen
Adaptive Cruise Control
Beroepshouding
Beveiligingsinzicht

Tijdschema
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag 5

Voertuigbeheersing
Zithouding
Spiegelgebruik
Acceleren
Remtechnieken
Noodstop’s
Stuurmethoden
Bochtentechniek

Aanvang
Afsluiting
09.00 uur
16.30 uur
09.00 uur
16.30 uur
09.00 uur
16.30 uur
09.00 uur
16.30 uur
Afhankelijk van het examenschema

Verkeersdeelneming
Kijktechniek
Inhalen
In en uitvoegen
Besluitvaardigheid
Verkeersinzicht
Gereden snelheden
Zoekopdrachten

PRODUCTBLAD TRAINING
Opleidingsplaats

-

Theorielokaal Secu drive Training
(Inter)nationale meeting points
Openbare wegen (bebouwde kom, provinciaal, autowegen en
autosnelwegen)
Oefenterrein
Examenlocatie CCV/CBR

Aantal deelnemers

2 per voertuig.

Rapportage

De training wordt aan het eind van iedere dag geëvalueerd met de deelnemers.
Aan het eind van de training wordt er ten behoeve van de deelnemer en de
opdrachtgever een uitgebreide rapportage opgesteld. De deelnemers dienen
hiervoor toestemming te geven in verband met de AVG regels

Inbegrepen in de
training

-

Gebruik van de locatie van Secu Drive Training
Gebruik van de instructieauto tijdens de training
Gebruik van het oefenterrein van de RDW te Lelystad
Individuele begeleiding door een deskundige en gecertificeerde trainer
Koffie, thee, lunch tenzij anders overeengekomen
E-Learning theorie
Examen CCV D1, 1x praktijk en 1x theorie
Een op naam gesteld certificaat
Chauffeurspas

Investeringsvoorstel

Dit infoblad is een onderdeel van het investeringsvoorstel wat u van Secu Drive
Training heeft ontvangen.

Kleding en
veiligheid

Wij adviseren u tijdens de training comfortabele kleding te dragen, die
afgestemd is op regenachtig weer, een zonnebril en een paraplu mee te nemen.
Tevens adviseren wij u op dag 1 waterbestendig schoeisel te dragen, in verband
met het water op de baan van de RDW.
Het is om veiligheidsredenen niet toegestaan om toeschouwers mee te nemen
naar de training. Daarbij moeten wij u er op wijzen dat het zonder uitdrukkelijke
schriftelijke toestemming verboden is om foto’s en filmopnames te maken op de
testbanen.

Kleding tijdens het
examen

Tijdens het examen dient de chauffeur te verschijnen in een kostuum.

Planning

Uitvoering van de training vindt plaats in overleg met de afdeling planning van
Secu Drive Training. Voor de definitieve vaststelling van de uitvoeringsdata
ontvangt u een schriftelijke bevestiging (email), na bevestiging door de
opdrachtgever van deze email/data is de training in de planning verwerkt.

Algemene
voorwaarden

Op deze training zijn onze algemene leverings- en annuleringsvoorwaarden van
toepassing. Wij verwijzen hiervoor naar onze website: www.secudrivetraining.nl

