PRODUCTBLAD TRAINING
Onopvallend Veilig Rijden Applicatie Training
Actualiseren & Ontwikkelen 1 dag
Inleiding

De training Actualiseren & Ontwikkelen is vooral geschikt voor de cursisten die
hun CCV D1 of CCV D2 certificaat hebben gehaald, en deze willen onderhouden.
Maar ook voor de chauffeurs met jarenlange ervaring is deze training een
uitstekende gelegenheid om de vaardigheden op het gebied van voertuigbeheersing, voertuigbediening en verkeersdeelname te actualiseren en te
verbeteren.
Het onderscheidende karakter van deze training is dat Secu Drive Training in hun
trainingen altijd uitgaat van een te bereiken doelstelling. Deze doelstelling is
gebaseerd op de uitgangspunten om het vaardigheidsniveau te actualiseren en
op een hoger niveau te brengen. Dit om een zo groot mogelijk effectief
rendement te realiseren op de gedane investering voor deze dag.
De training telt mee voor de verplichte applicatiedagen voor het CCV D1 en D2
certificaat of als onderhoud en verbetering van de bestaande vaardigheden als
VIP/directiechauffeur. Naast de registratie bij het CCV van de applicatiedagen
ontvangt de deelnemer een rapportage met een chauffeurspas die laat zien dat
hij heeft geïnvesteerd in het actualiseren en verbreden van zijn kennis en zijn
vaardigheden. Opdrachtgevers vinden het immers belangrijk dat hun chauffeurs
zich blijven ontwikkelen.

Inhoud

De training bestaat uit een dag praktijktraining welke start vanaf de locatie van
Secu Drive Training en daar ook weer wordt afgesloten. De training wordt aangeboden inclusief een lunch tenzij anders is overeengekomen. Tijdens de
training wordt er veel gereden en is er voor beide cursisten voldoende tijd om
het gewenste resultaat te bereiken.
Dagprogramma:
Tijd
08.50 – 09.00
09.00 – 09.10
09.10 – 09.20
09.20 – 09.30
09.30 – 11.00
11.00 – 12.15
12.15 – 13.00
13.00 – 14.15
14.15 – 15.30
15.30 – 16.45
16.45 – 17.00

Inhoud
Ontvangst
Administratie
Informatieronde
Instappen en vertrek
Vaststellen niveau
Trainen op vaardigheden
Lunch
Trainen op vaardigheden
Trainen op vaardigheden
Trainen op vaardigheden
Evaluatie en afronding administratie

Toelichting

2 x 45 minuten
Deelnemer 1
Deelnemer 2
Deelnemer 1
Deelnemer 2

PRODUCTBLAD TRAINING
Praktische training

De cursisten worden getraind, in het aan het verkeer deelnemen op een
onopvallend veilige wijze. De uitgangspunten hiervoor zijn dat er sprake is van
besluitvaardigheid, een offensief tolerante rijstijl en er voldoende oog is voor
beveiligingsaspecten. De onderwerpen die specifiek aandacht krijgen zijn:
Inhoudelijke onderwerpen van de training :
Verkeersinzicht
Kijktechniek
Besluitvaardigheid
Remtechnieken
Inhaaltechnieken
Offensief Tolerant rijden
Bochtentechniek/ideale lijnen
Rijden op autosnelwegen
Stuurmethoden
Taal van de Weg

Opleidingsplaats

-

Theorielokaal Secu drive Training
(Inter)nationale meeting points
Openbare wegen (bebouwde kom, provinciaal, autowegen en
autosnelwegen) in Nederland

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 volgen. De deelnemers dienen
hiervoor toestemming te geven in verband met de AVG regels.

Inbegrepen in de
training

Investeringsvoorstel

-

Gebruik van de locatie van Secu Drive Training
Gebruik van de instructieauto tijdens de training
Individuele begeleiding door een deskundige en gecertificeerde trainer
Koffie, thee, lunch tenzij anders overeengekomen
Een op naam gesteld certificaat
Chauffeurspas

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 en schoeisel te dragen
die passen bij een actieve wijze van autorijden. Hierbij hoort ook een goede
zonnebril. Daarnaast dient u rekening te houden met een overnachting en voor
uw persoonlijke verzorging.
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

