
www.tuev-vsz.de

Veilig rijden met de (tank) oplegger 

Meerdere malen per jaar kantelen vrachtauto’s of raken zij betrokken bij ernstige aanrijdingen. Hiervoor zijn 
vaak meerdere factoren de oorzaak. Met deze cursus krijgen de deelnemers inzicht en vaardigheid in het her-
kennen van deze factoren waardoor zij risicovolle situaties kunnen vermijden. 

Voor wie?
Chauffeurs die in het bezit zijn 
van een rijbewijs C en rijbewijs E 
bij C. 
De opleiding veilig rijden met de 
(tank) oplegger is ideaal te com-
bineren met de BBS training die 
aan de SQAS standaard voldoet. 
Hierdoor kunt u uw chauffeurs 
optimaal scholen.

Doel
De cursus is gericht op het veilig 
vervoeren van goederen waaron-
der chemische producten. Helaas 
gaat het per jaar meerdere  keren 
fout en kantelen vrachtauto’s of 
raken deze betrokken bij ernstige 
aanrijdingen.  Hierdoor ontstaat 
imago, maatschappelijke en 
overige schade. Tijdens de cursus 
leert en  ervaart de deelnemer de 
oorzaak en het gevolg. (attitude) 
Hierdoor is de deelnemer in staat 
beter te anticiperen waardoor 
onveilige situaties herkend en 
vermeden kunnen worden.

Inhoud
Onderdeel 1

Theorie over bewust waarnemen,  �
de menselijke beperkingen, het 
voertuig en lading. 

Onderdeel 2
Remmen op verschillende  �
soorten wegdek met geladen en 
onbeladen voertuigen
Diverse rem en stuurtechnieken �
Botsvermijding techniek �

Onderdeel 3
Rijden van diverse bochten en  �
ervaren wat ESP voor invloed 
heeft op het voertuig
Uitwijken (botsvermijding tech- �
niek) met en zonder ESP
Botsvermijding techniek waarbij  �
met een geladen voertuig diverse 
noodstops gemaakt worden

Certificaat en  
beoordelingsformulier
Er wordt geen examen afgeno-
men. Deelnemers ontvangen een 
certificaat van TÜV Rheinland 
Akademie GmbH als bewijs van 
deelname.

Duur
2 dagdelen

Aantal deelnemers
10-15

Startdata
in overleg

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

Prijs: (excl. BTW)
Prijs   710,00 €
Susbidie SOOB 75%
Loonsuppletie  25,00 € *

Subsidieaanvraag wordt door 
TÜV Rheinland Akademie GmbH 
begeleid.

*per dagdeel
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