PRODUCTBLAD TRAINING
Onopvallend Veilig Rijden Applicatie Training
Actualiteiten & Voertuigbeheersing baan (theorie)
Inleiding

De training Actualiteiten & Voertuigbeheersing baan wordt aangemerkt als een
theorie training. Deze training kenmerkt zich door een dagdeel theorie en een
dagdeel praktijk op het oefenterrein.
Voor het geldig houden van het certificaat CCV D1 en D2 mag er in de periode
van vijf jaar één theorie dag gevolgd worden die mee als applicatiedag wordt
aangemerkt. Gezien de variatie in het programma is deze training ook geschikt
voor chauffeurs met een jarenlange ervaring, om hun vaardigheden op het
gebied van kennis, 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.

Dagprogramma

Dagprogramma:
Tijd
08.50 – 09.00
09.00 – 09.30
09.30 – 12.00
12.00 – 12.45
12.45 – 15.45
15.45 – 16.00
16.00 – 16.30

Opleidingsplaats

Inhoud
Ontvangst
Informatieronde
Theoretisch deel
Lunch
Praktisch deel
Kombaan rijden
Evaluatie nabespreking

Toelichting
Administratie
Inhoud is variabel
Baantraining
Indien beschikbaar
Administratie

De training wordt uitgevoerd op het Testcentrum van de Rijksdienst voor het
Wegverkeer in Lelystad (Talingweg 76, 8218 NX). Dit terrein is speciaal
geprepareerd voor het verant-woord en veilig uitvoeren van dit
soort trainingen.
Op deze baan kan er zonder slijtage en/of het risico van schade met personenauto’s, lichte bedrijfsvoertuigen, zware bedrijfsvoertuigen en (touringcar) bussen
worden getraind. De baan staat onder een constante waterlaag van 2 millimeter,
de gebruikte pilonnen zijn van een zeer zachte rubbersamenstelling waardoor ze
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ook bij zeer lage buitentemperaturen geen schades veroorzaken. De
oefenruimtes op het oefenterrein zijn zeer ruim van opzet zodat deelnemers
onderling elkaar niet hinderen. Tijdens elke training zijn er
veiligheidscoördinatoren van de RDW aanwezig om de veiligheid verder te
borgen
Inhoud van het
prgramma

In het theoretische dagdeel van de training wordt aandacht besteed aan de
meest actuele ontwikkelingen die voor de uitoefening van het beroep van
directie/Vip chauffeur relevant zijn. Naast optionele actuele onderwerpen zijn er
onderwerpen die altijd worden behandeld:
• Taal van de Weg
• Voertuigtechniek en ontwikkeling
• Actuele Wet en Regelgeving
• Fit & Gezond
• Beroepscompetenties
• Security aangelegenheden
Na het theoretische gedeelte volgt een onderdeel praktijk van 3 uur waarin de
deelnemer met zijn eigen voertuig gaat trainen in een aantal onderwerpen die
betrekking op de voertuigbeheersing en het handelen in bijzondere
omstandigheden. Onderwerpen die worden behandeld zijn afhankelijk van de
beschikbare baandelen en tijd:
• Spiegelafstelling zit/stuurhouding
• Stuurmethoden
• Bochtentechniek

Rapportage

Inbegrepen in de
training

• Remweg / remmen op nat wegdek
• Remmen op glad wegdek
• Onder en overstuur

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.
-

Gebruik van de locatie Rijksdienst voor het Wegverkeer
Inhuur van de diverse baandelen
Individuele begeleiding door een deskundige en gecertificeerde trainer
Koffie, thee, lunch tenzij anders overeengekomen
Een op naam gesteld certificaat
Chauffeurspas

Investeringvoorstel

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. Waterdicht schoeisel is gewenst omdat het
oefenterrein continue nat wordt gehouden

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

