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Behaviour Based Safety / BBS 

TÜV Rheinland is specialist bij uitstek als het gaat om kwaliteit en normering. Zij begrijpt als geen ander dat 
het vervoer van chemische producten over de weg aan de hoogste normen moet voldoen.  Gezien het feit dat 
de chemische industrie een SQAS heeft onderstreept dit. TÜV Rheinland Akademie GmbH verzorgt als onder-
deel van het SQAS de BBS training waarin de mens centraal staat. 

Voor wie?
Chauffeurs die minimaal in het 
bezit zijn van een rijbewijs C ;
Deze opleiding is goed te com-
bineren met de kantel preventie 
training of veilig rijden met de 
(tank) oplegger.

Doel
Nog steeds is het zo dat de mens 
in 93% van de gevallen oorzaak 
is van falen. Met deze training 
neemt het veiligheidsbewustzijn 
toe. De chauffeur leert de beper-
kingen van de mens kennen zodat 
deze in het dagelijkse werk hierop 
kan anticiperen. Herkennen van 
signalen, situaties en potentiële 
gevaren zijn hierbij een belangrijk 
gegeven. Door samen met de deel-
nemer aan de attitude te werken is 
deze beter in staat veilig de vereis-
te werkzaamheden uit te voeren. 

Inhoud
Instructie over de beperkingen  �
van de mens 

Instructie over het biologische  �
ritme van de mens en welke 
risico’s daarbij horen bij uitoe-
fening van chauffeurs werk.
Waarnemen (waarnemingcyclus) �
Invloeden van, en het herken- �
nen van de soorten vermoeid-
heid
Juiste instelling en gebruik spie- �
gels en camera
Defensief rijden met aandacht  �
voor brandstof besparing (HNR)
Manoeuvreren in opdracht �

Certificaat en  
beoordelingsformulier
Er wordt geen examen afgeno-
men. Deelnemers ontvangen een 
certificaat van TÜV Rheinland 
Akademie GmbH als bewijs van 
deelname. Het beoordelingsformu-
lier wordt digitaal verzonden aan 
de deelnemer en de werkgever. De 
deelnemer ontvangt tevens een 
bewijs van deelname ter grote van 
een creditcard.

Duur
2 dagdelen

Aantal deelnemers
2-3

Startdata
in overleg

Uitvoering
locatie Weeze Airport (Nijmegen) 
opties in overleg met TÜV Rhein-
land Akademie GmbH

Prijs: (excl. BTW)
Prijs   485,00 €
Susbidie SOOB 75%
Loonsuppletie  25,00 € *

Subsidieaanvraag wordt door 
TÜV Rheinland Akademie GmbH 
begeleid.

*per dagdeel

Kontakt
TÜV Rheinland Akademie GmbH
Verkehrs-Sicherheits-Zentrum
Eichenkamp
53332 Bornheim   
Tel. +49 2222 9669 -0
Fax +49 2222 9669 -9 
servicecenter@de.tuv.com


