PRODUCTBLAD TRAINING
Onopvallend Veilig Rijden
Training Directiechauffeur ECE D3
Inleiding

De training directiechauffeur ECE D3 is gericht op chauffeurs die hun vaardigheden nog verder willen ontwikkelen tot het hoogste niveau. Vaak zijn het de
opdrachtgevers van de directiechauffeurs die dit als eis stellen. Echter ook
personen die actief zijn in de beveiligingssector zoals persoonsbeveiligers of
close protection officers volgen deze opleiding om het gewenste niveau te
bereiken.

Doelstelling

De in de voorafgaande trainingen opgedane kennis en ervaring wordt
aangescherpt tot op het hoogste niveau. Van de deelnemer wordt verwacht dat
de technieken en de vaardigheden die zijn ontwikkeld, in de praktijk toegepast
worden als zijnde “een tweede natuur”. Beter gezegd; hij handelt vanuit het
“onbewust bekwame”. Naast het nog verder ontwikkelen van de bestaande
vaardigheden is een essentieel onderdeel van de training, dat de deelnemer,
onder alle mogelijke omstandigheden het voertuig kan beheersen en op een
passende wijze kan omgaan met (mogelijke) dreigingen of afwijkende situaties.

Inhoud

In de training worden de hieronder genoemde onderdelen getraind en
beoordeeld:
• Het voertuig onder alle denkbare omstandigheden optimaal kunnen
beheersen.
• Het representatieve karakter van zijn functie onder alle omstandigheden
beheersen en kunnen toepassen.
• Vroegtijdig risicovolle situaties herkennen en het preventief handelen op deze
situaties.
• Een professionele beroepshouding en specialistische kennis op het gebied van
security en persoonlijke veiligheidsrisico’s.
• Herkennen en gebruiken van weg- en infrastructuurconstructies.
• Beveiligingsrijtechnieken eventueel ook uit te voeren met een observatie of
back up auto.
• Op een veilige- en onopvallende wijze met hogere snelheden en in een
constante beweging deelnemen aan het verkeer.
• Inzicht krijgen in persoonlijke veiligheids- en agressierisico’s van d e
opdrachtgever en het hierin begeleiden en/of uitvoeren.

Uitvoering en
Tijdschema training

Het praktische deel van de training omvat een intensieve 5 daagse training met
een examen. 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
representatieve auto voor het directievervoer. Een deel van de training zal in
het buitenland worden uitgevoerd.

-vervolg-

Het tijdschema van de training treft u hierbij aan:
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-vervolgDag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag 5
Opleidingsplaats

-

Aanvang
Afsluiting
09.00 uur
17.00 uur
09.00 uur
17.00 uur
09.00 uur
Aankomst buitenland
Vertrek buitenland
17.00 uur
Afhankelijk van het examenschema
Theorielokaal Secu drive Training
(Inter)nationale meeting points
Openbare wegen (bebouwde kom, provinciaal, autowegen en
autosnelwegen) in Nederland en Duitsland
Examenlocatie

Aantal deelnemers

2 per voertuig.

Examen D3

Het examen D3 wordt afgenomen door een onafhankelijk gespecialiseerd
examenbureau wat voldoet aan de gestelde eisen voor examinering en is
gecertificeerd door het TüV. De trainingsdagen kunnen ook geregistreerd
worden als applicatiedagen voor het CCV D1 en D2 certificaat.

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

-

Gebruik van de locatie van Secu Drive Training
Gebruik van de instructieauto tijdens de training
Gebruik van het oefenterrein
Individuele begeleiding door een deskundige en gecertificeerde trainer
Koffie, thee, lunches tenzij anders overeengekomen
Verblijf buitenland inclusief diner en ontbijt
Examen D3
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 en schoeisel te dragen,
dat is afgestemd op de weersomstandigheden.

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

