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Hoofdstuk 1 

Het raamwerk nascholings-
cursussen code 95 en ADR

Alleen door het CBR erkende opleidingsinstituten met gecertificeerde cursussen mogen 
nascholing voor de code 95 verzorgen. Het CBR is aangewezen om deze erkenning 
en certificering af te geven. Ook registreert het CBR verklaringen van nascholing 
voor chauffeurs die aan de nascholingsplicht hebben voldaan. Tot slot houdt het 
CBR toezicht op de uitvoering van de nascholingscursussen. Om hierover duidelijke 
afspraken te maken heeft het CBR een raamwerk nascholingscursussen en ADR 
opgesteld. Dit raamwerk is een document zoals wordt bedoeld in artikel 156s van  
het Reglement rijbewijzen.

In het raamwerk staat aan welke eisen een opleidingsinstituut moet voldoen 
om voor een erkenning en certificering in aanmerking te komen. Ook wordt 
de aanvraagprocedure beschreven. In het toezicht wordt gecontroleerd of het 
opleidingsinstituut zich bij de uitvoering van de nascholing daadwerkelijk aan deze 
eisen houdt. Is dit niet het geval? Dan legt het CBR een sanctie op. De verschillende 
sancties en de mogelijkheden voor bezwaar en beroep vindt u in dit raamwerk terug. 

Het is toegestaan om bij de nascholing gebruik te maken van e-learning en 
simulatoren. De eisen die hierbij gelden zijn opgenomen in dit raamwerk.

Tot slot is in dit raamwerk een overzicht met minimumeisen per nascholingscursus 
opgenomen.

Het CBR wijzigt het raamwerk maximaal twee keer per jaar: op 1 januari en op 
1 augustus. Wijzigingen worden afgestemd met de opleidingsbranche en met 
werkgevers- en werknemersorganisaties. Wijzigingen worden gepubliceerd in de 
Staatscourant en actief naar alle erkende opleiders gecommuniceerd. Worden de 
minimumeisen in het raamwerk aangepast en zijn de wijzigingen van invloed op de 
certificering van een nascholingscursus? Dan wordt dit expliciet vermeld en moeten 
opleidingsinstituten hun opleidingsplannen binnen zes maanden na de ingangsdatum 
hebben aangepast en ingediend. Wijzigingen in e-learningsystemen moeten binnen  
een jaar na de ingangsdatum zijn aangepast. Voor bepaalde onderwerpen (zoals de 
eindtoets) geldt dat het CBR het wenselijk acht als deze binnen een kortere termijn  
dan binnen een jaar na ingangsdatum worden doorgevoerd. Het CBR en de systeem- 
eigenaren bepalen in goed overleg of dit mogelijk is.

Bezwaar op voorgenomen wijzigingen kunnen tot zes weken na publicatie kenbaar 
worden gemaakt via ccv.certificering@cbr.nl. 

Opleidingsplannen worden niet gedeeld met derden. Alle ingezonden informatie 
rondom een certificering kan alleen door de betreffende opleider worden opgevraagd 
via ccv.certificering@cbr.nl.

mailto:ccv.certificering%40cbr.nl?subject=
mailto:mailto:ccv.certificering%40cbr.nl?subject=
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Hoofdstuk 2  

Aanvraagprocedure
Het opleidingsinstituut doorloopt een aantal stappen voordat het nascholings-
cursussen kan verzorgen.

Stap 1: inschrijving CBR
Allereerst moet het opleidingsinstituut zich inschrijven bij het CBR. In deze 
inschrijvingsovereenkomst worden algemene afspraken gemaakt, bijvoorbeeld over 
aansprakelijkheid en het openen van een betalingsrekening bij het CBR. Na afronding 
van de inschrijving ontvangt het opleidingsinstituut een CBR registratienummer, dat 
wordt gebruikt om nascholingscursussen en -cursisten bij het CBR aan te melden. 
Op de CBR website is te vinden hoe een opleidingsinstituut zich bij het CBR kan 
inschrijven. 

Stap 2: Aanvraag erkenning en certificering
Als stap 1 is doorlopen, dient het opleidingsinstituut een aanvraag in om een cursus 
te certificeren voor de nascholing voor code 95. Hiervoor wordt het aanvraagformulier 
gebruikt dat op de CBR website is te vinden. Via dit formulier wordt ook meteen de 
erkenning van het opleidingsinstituut geregeld. Hiervoor is geen aanvullende actie 
nodig. 

Bij het aanvraagformulier voegt het opleidingsinstituut een opleidingsplan toe. 

Het CBR toetst het opleidingsplan op alle punten die in de ‘opzet van het 
opleidingsplan’ staan. In het opleidingsplan staat algemene informatie over de cursus, 
is het lesplan te vinden en is een docentenhandleiding uitgewerkt. In het lesplan staat 
hoe de cursus wordt uitgevoerd. In de docenthandleiding worden de verschillende 
didactische werkvormen die tijdens de cursus worden gebruikt, uitgewerkt. Daarnaast 
moet het opleidingsplan voldoen aan de minimumeisen voor het cursusonderwerp 
waarvoor de aanvraag wordt ingediend. De opzet van het opleidingsplan, voorbeelden 
en de minimumeisen staan op de CBR website.

Het is mogelijk om meerdere opleidingsplannen te koppelen aan één certificering, 
zodat u een nascholingscursus op verschillende manieren kunt verzorgen. 

Stap 3: beoordeling, betaling en bevestiging
Het CBR beoordeelt de aanvraag op volledigheid en op inhoud. Voor iedere certificering 
worden kosten in rekening gebracht. Deze worden automatisch afgeboekt van de 
betalingsrekening die het opleidingsinstituut heeft bij het CBR. De tarieven zijn 
gepubliceerd in de Staatscourant en staan op de CBR website. 
Is een certificeringsaanvraag goedgekeurd? Dan ontvangt het opleidingsinstituut 
hiervan een bevestiging. Vanaf dat moment kan het opleidingsinstituut de nascholings-
cursus en - cursisten aanmelden in TOP internet. 

Een certificering wordt afgegeven voor vijf jaar. Vóór het aflopen van deze termijn 
kan het opleidingsinstituut een nieuwe certificering aanvragen. Stap 2 en 3 van de 

https://www.cbr.nl/nl/beroepsexamens/nl/code-95-voor-opleiders/nascholingscursussen-laten-certificeren-geven-of-wijzigen/aanvragen-certificering-nascholingscursus.htm
https://www.cbr.nl/nl/beroepsexamens/code-95/code-95-voor-opleiders/nascholingscursussen-laten-certificeren-geven-of-wijzigen/aanvragen-certificering-nascholingscursus.htm
https://www.cbr.nl/nl/beroepsexamens/code-95/code-95-voor-opleiders/nascholingscursussen-laten-certificeren-geven-of-wijzigen/aanvragen-certificering-nascholingscursus.htm
https://www.cbr.nl/nl/service/nl/beroepsexamen-reserveren/tarieven-beroepschauffeurs-en-code-95.htm
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aanvraagprocedure worden dan opnieuw doorlopen. Ieder opleidingsinstituut kan in 
TOP internet zien welke certificeringen het heeft en wanneer deze aflopen. 
Het CBR publiceert op haar website welke certificeringen aan opleidingsinstituten  
zijn afgegeven.

Geldigheidsduur
Een opleidingsinstituut wordt voor vijf jaar erkend. Certificeringen voor 
nascholingscursussen hebben een geldigheid van vijf jaar. Bij iedere certificering 
die door het CBR wordt afgegeven wordt de erkenning van het opleidingsinstituut 
automatisch verlengd. Heeft u tijdens de geldigheid van een certificering een 
aanvullend opleidingsplan voor dezelfde cursus ingediend? Dan krijgt dit aanvullende 
opleidingsplan de geldigheid van het eerste opleidingsplan dat voor deze cursus 
gecertificeerd is.

Een half jaar voor het verlopen van een certificering kan een verlenging worden 
aangevraagd. De huidige einddatum van de certificering wordt verlengd met vijf jaar. 
Vraagt u méér dan een half jaar voor het verlopen van een certificering een verlenging 
aan? Dan wordt de afgiftedatum plus vijf jaar als einddatum genomen.
De geldigheid van een certificering kan afwijken van de gebruikelijke vijf jaar, als een 
noodzakelijke wijziging in het raamwerk niet op tijd door het opleidingsinstituut wordt 
verwerkt in het opleidingsplan. Als het opleidingsplan niet binnen zes maanden na de 
ingangsdatum van de wijziging is aangepast, verloopt de certificering.
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Hoofdstuk 3 

Erkenningseisen
Aan het verkrijgen van een erkenning zijn algemene voorwaarden verbonden.  
Daarnaast moet het opleidingsinstituut voldoen aan een aantal erkenningseisen.

Algemene voorwaarden
1)  Om als opleidingsinstituut erkend te worden en blijven voor het verzorgen  

van nascholing voor de code 95 moet het in Nederland staan ingeschreven bij de 
Kamer van Koophandel. Staat het opleidingsinstituut niet langer ingeschreven bij  
de Kamer van Koophandel? Dan trekt het CBR de erkenning per direct in. 

2)  Verzorgt een opleidingsinstituut geen nascholingscursussen meer omdat alle 
certificeringen verlopen zijn, of kan het opleidingsinstituut niet langer voldoen aan 
de financiële verplichtingen bij het CBR? Dan trekt het CBR de erkenning per direct 
in.

3)  Worden er cursisten bevoordeeld of benadeeld? Dan trekt het CBR de erkenning  
per direct in.  

4)  Het opleidingsinstituut zorgt ervoor dat personen die onder haar 
verantwoordelijkheid werken, denk bijvoorbeeld aan docenten, geen verbaal of 
fysiek geweld gebruiken of daarmee dreigen. Mocht er toch sprake zijn van  
gebruik of dreiging van fysiek of verbaal geweld, dan trekt het CBR de erkenning  
per direct in. 

5)  Tot slot zorgt het opleidingsinstituut ervoor dat er voortdurend wordt voldaan aan 
alle eisen die gelden voor de erkenning en het CBR informeert over wijzigingen die 
daarop van invloed zijn. Wordt er niet langer aan de eisen voldaan? Dan trekt het 
CBR de erkenning per direct in. 

Erkenningseisen
Naast deze algemene voorwaarden hanteert het CBR de volgende erkenningseisen.

Gewijzigde Richtlijn vakbekwaamheid bestuurders
Op 13 september 2021 is de gewijzigde Richtlijn vakbekwaamheid bestuurders 
ingegaan. De gewijzigde Richtlijn zorgt o.a. voor meer variatie in de nascholingscyclus, 
door het herhalen van nascholingscursussen te beperken. De relevante wijzigingen  
zijn opgenomen in dit raamwerk. Informatie over alle wijzigingen vindt u hier:   
https://www.cbr.nl/nl/beroepsexamens/code-95/nl/gewijzigde-richtlijn-
vakbekwaamheid-bestuurders.htm

3.1 Eisen algemeen
Het opleidingsinstituut zorgt ervoor dat:
3.1.a er een juiste administratie wordt gevoerd.
3.1.b er gebruik wordt gemaakt van geschikt materieel en materiaal.
3.1.c  de nascholingscursussen didactisch verantwoord worden aangeboden.  

https://www.cbr.nl/nl/beroepsexamens/code-95/nl/gewijzigde-richtlijn-vakbekwaamheid-bestuurders.htm
https://www.cbr.nl/nl/beroepsexamens/code-95/nl/gewijzigde-richtlijn-vakbekwaamheid-bestuurders.htm
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 Concreet houdt dit onder meer in dat:
  - een cursist maximaal 1 reguliere cursus per dag mag volgen;
   -  een cursist maximaal 2 e-learning of 2 opgeknipte cursussen (of een 

combinatie daarvan) op één dag mag volgen of afronden in maximaal  
9 cursusuren; en

   -    een cursist op één cursusdag geen combinatie van een 7-cursusuur durende 
reguliere cursus samen met een e-learning of opgeknipte cursus volgt of 
afrondt.

  -    wanneer een praktijktraining wordt opgeknipt, het dagdeel waarop wordt 
gereden bestaat uit 15 minuten introductie, 2,5 uur verplichte rijtijd en  
15 minuten afronding.

3.1.d   te allen tijde aan de laatste kwaliteitsontwikkelingen en wijzigingen in het   
raamwerk wordt voldaan.

  Concreet houdt dit onder meer in dat:
  -  er gebruik wordt gemaakt van een leerdoelenplan, of
  -  er gebruik wordt gemaakt van een transitiedocument

3.2 Eisen locatie
Het opleidingsinstituut zorgt ervoor dat:
3.2.a de nascholingscursus in Nederland wordt gegeven. 
3.2.b  de nascholingscursus op de in TOP internet aangemelde locatie wordt gegeven. 

De locatie moet zo specifiek mogelijk worden aangemeld (bv. incl. kamer) en is 
onmiddellijk en zonder belemmeringen toegankelijk voor de toezichthouder.   

3.2.c  tijdens de nascholingscursus de ruimte (bijv. het leslokaal, of de praktijkruimte) 
op de locatie waar de cursus gegeven wordt niet ergens anders voor wordt 
gebruikt.

3.2.d  de locatie geschikt en toereikend is voor de cursus en het aantal cursisten dat 
hieraan deelneemt. Denk bijvoorbeeld aan:

  -  schoon, rookvrij, representatief en in goede staat van onderhoud;
  -   voldoet aan geldende normen op het gebied van klimaat, ventilatie en 

verlichting;
  -  voldoende meubilair (schrijftafel en comfortabele stoel) voor cursisten
  -  lesruimte zonder (geluids) hinder of overlast van derden of anderszins 
  -   voldoen aan wettelijke veiligheidsvoorschriften. Ook (de cabine van) een 

voertuig wordt als locatie aangemerkt.
3.2.e  Wordt er tijdens de nascholingscursus gereden? Dan moet er voor iedere 

inzittende een deugdelijke zitplaats zijn, volgens de Regeling voertuigen.  
Als er een voertuig wordt ingezet dat voor het eerst op kenteken gezet is na  
31 augustus 2013, dan geldt dat iedere zitplaats op kenteken moet staan.

3.3 Eisen identificatie en gebruik presentielijst
Het opleidingsinstituut zorgt ervoor dat:
3.3.a  aan het begin van de cursus het wettige en geldige identiteitsbewijs (geen kopie/ 

foto/schermafbeelding) van iedere cursist die is aangemeld in TOP internet 
wordt gecontroleerd. Een buitenlands rijbewijs wordt niet geaccepteerd als 
identiteitsbewijs. 



Inhoudsopgave

1. Het raamwerk nascholingscursussen  

code 95 en ADR

2. Aanvraagprocedure

3.  Erkenningseisen

4.  Toezicht en sancties

5.  Bezwaar en beroep

6.  E-learningeisen

7. Simulatoreisen

8. Minimumeisen

 Woordenlijst

>>
Raamwerk nascholingscursussen 

code 95 en ADR 

versie 8.1 - januari 20238

3.3.b  aan het begin van een praktijktraining het rijbewijs van iedere cursist wordt 
gecontroleerd. Gecontroleerd wordt of de cursist in het bezit is van de geldige 
categorie waarmee gereden wordt. Het is toegestaan om een praktijktraining 
met een LZV uit te voeren. De cursist moet dan in het bezit zijn van een geldig 
LZV-certificaat. Uitzondering hierop is de W06-2. Deze cursus mag worden 
uitgevoerd met een LZV, zónder dat de cursist in het bezit is van een geldig 
LZV-certificaat.

  Bij een steekproef moet de cursist het rijbewijs/certificaat kunnen tonen. 
3.3.c  voor aanvang en na afloop van de cursus, de presentielijst uit TOP internet 

door de aanwezige cursisten wordt getekend. Bij aanvang van deel 2 van 
een nascholingscursus met e-learning, de cursist het e-learning certificaat 
meeneemt naar het klassikale/praktische deel van de nascholingscursus. Dit 
mag ook digitaal. Bij een steekproef moet de cursist het e-learning certificaat 
kunnen tonen. 

3.3.d  de juiste en getekende presentielijst uit TOP internet de hele cursus beschikbaar 
is en tijdens een steekproef direct getoond kan worden. Dit mag digitaal. Bij 
aanvang van deel 2 van een nascholingscursus met e-learning, de docent 
de docentrapportage meeneemt naar het klassikale/praktische deel van de 
nascholingscursus. Dit mag ook digitaal. Bij een steekproef moet de docent de 
rapportage kunnen tonen.

3.3.e  de presentielijst uit TOP internet voor de periode van ten minste 2 jaar na de  
cursus op een beveiligde manier wordt bewaard. Het CBR kan het opleidings-
instituut in deze periode vragen om de presentielijsten. Dit mag digitaal.  

3.4 Eisen cursus
Het opleidingsinstituut zorgt ervoor dat:
3.4.a  de cursus wordt uitgevoerd zoals in het gecertificeerde opleidingsplan staat 

en bij een nascholingscursus met e-learning wordt het e-learning gedeelte 
uitgevoerd met een e-learningsysteem dat door het CBR is gecertificeerd.

3.4.b  het gecertificeerde opleidingsplan en bijbehorende hulpmiddelen en lesmateriaal 
op de cursuslocatie /in het voertuig aanwezig zijn en kan worden ingekeken 
door de steekproefnemer. Dit mag digitaal. Het CBR kan het opleidingsinstituut 
vragen om het opleidingsplan op te sturen. 

3.4.c  een nascholingscursus minimaal 7 uren duurt. De 7 uur is exclusief pauzes en 
examentijd.

3.4.d  bij de uitvoering van de cursus het aantal cursisten niet groter is dan het 
maximum aantal dat in de minimumeis is opgenomen. Afhankelijk van de 
gekozen werkvormen bij toepassingsleerdoelen en het gebruik van de vrije 
ruimte kan het maximum aantal cursisten worden bijgesteld. Deze afwijkingen/
bijstellingen moeten in het opleidingsplan geborgd zijn;

3.4.e   bij een cursus van 7 uren die in dagdelen wordt gegeven het volgende in acht 
wordt genomen: 

  - elke cursus kan en mag in maximaal twee dagdelen worden gegeven
  -  deze dagdelen mogen op dezelfde dag worden gepland, mits er tussen de 

dagdelen minimaal 30 minuten wordt gepauzeerd
  -  de dagdelen van W-trainingen en e-learningscursussen moeten binnen een 

periode van 10 kalenderdagen zijn afgerond
  -  de dagdelen van theoriecursussen (U-codes) moeten op opeenvolgende 

dagen zijn afgerond (m.u.v. zon- en feestdagen)
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  een dagdeel heeft de volgende omvang:
  - e-learning duurt 4 uur en het aansluitende deel 3 uur
  - bij theoriecursussen zónder e-learning duurt een dagdeel minimaal 2,5 uur
  -  bij praktijktrainingen duurt het praktijkdeel 3 uur
  -   per 7 uren mag maximaal 90 minuten vrije ruimte worden behandeld, als dit 

in het opleidingsplan is opgenomen. Vrije ruimte is een onderwerp/leerdoel 
dat niet onder het hoofdonderwerp van de cursus valt, maar wel relevant is 
voor beroepschauffeurs in het licht van de doelstellingen van de Richtlijn 
vakbekwaamheid;

  een e-learningcursus bestaat uit twee delen: 
  - deel 1 wordt altijd ingevuld met e-learning
  -  deel 2 is altijd klassikaal/praktisch. 
   de cursist moet eerst het e-learning gedeelte (deel 1) afronden, voordat hij/zij 

aan het klassikale/praktische gedeelte (deel 2) van de cursus mag meedoen.
3.4.f  in een praktijktraining iedere cursist ten minste 2,5 uur zelf rijdt, in 

aanwezigheid van een docent die in het bezit is van de kwalificaties die in de 
minimumeisen van de betreffende praktijktraining zijn benoemd;

3.4.g  het CBR altijd onmiddellijk en zonder belemmering een steekproef kan 
uitvoeren. Kan een steekproef niet of niet volledig worden uitgevoerd door 
toedoen van het opleidingsinstituut? Dan zijn de kosten voor haar rekening.

3.4.h  de docent tijdens de cursus onmiddellijk (telefonisch) bereikbaar is, 
rechtstreeks of via het opleidingsinstituut

3.4.i  als er gebruik gemaakt wordt van e-learning, de betreffende eisen uit dit 
raamwerk opgevolgd worden

3.4.j  als er gebruik gemaakt wordt van een simulator, de betreffende eisen uit  
dit raamwerk opgevolgd worden.
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Registratie 
aanwezigen

-2
kalender
dagen

Opleider registreert aanwezige 
cursisten binnen vier kalenderdagen 

na de cursus als ‘verschenen’ in 
TOP internet.  

Cursusdag
De dag waarop de 

cursus wordt 
gegeven

0 +30
min.

x +30
min.

+4 kalenderdagen

Resultaat

Tijdlijn registratie TOP internet
van nascholingscursussen voor Code 95

Aanmelding 
cursus

Aanmelding 
cursist

Opleider meldt de cursus uiterlijk 
twee dagen voor de cursusdag aan 
in TOP internet.

Cursus
afgebroken

Opleider registreert cursist die 
de cursus heeft verlaten binnen 
30 minuten in TOP internet als 
‘afgebroken’.

Opleider voert de gegevens 
van alle cursisten binnen 30 
minuten na aanvang correct 

op in TOP internet.

Opleider meldt niet 
verschenen cursisten óf 
cursisten zonder geldig 
identiteitsbewijs binnen 
30 minuten na aanvang 
af als ‘niet verschenen’ 

in TOP internet

Opleider voert de gegevens van 
minimaal één cursist uiterlijk twee 
kalenderdagen voor de cursusdag 

correct op in TOP internet.



Inhoudsopgave

1. Het raamwerk nascholingscursussen  

code 95 en ADR

2. Aanvraagprocedure

3.  Erkenningseisen

4.  Toezicht en sancties

5.  Bezwaar en beroep

6.  E-learningeisen

7. Simulatoreisen

8. Minimumeisen

 Woordenlijst

>>
Raamwerk nascholingscursussen 

code 95 en ADR 

versie 8.1 - januari 202311

3.5 Eisen docenten
Het opleidingsinstituut zorgt ervoor dat:
3.5.a  de door hem in te zetten docenten deskundig, integer en objectief zijn;  

Dat docenten ten minste :
  •  beschikken over de kwalificaties vermeld in de betrokken minimumeisen van 

het raamwerk nascholingscursussen;
  •  beschikken over een goede kennis van de ontwikkelingen op het vakgebied 

waar de cursus betrekking op heeft;
  •  de voorschriften en opleidingseisen kennen m.b.t. de nascholing en kunnen 

deze toepassen in de cursus;
  •  beschikken over didactische vaardigheden om de stof goed aan de cursisten 

over te kunnen brengen.
3.5.b  de docent tijdens elke cursusdag een wettelijk en geldig identiteitsbewijs kan 

tonen;
3.5.c  de docent tijdens elke cursusdag kan aantonen dat hij over de benodigde 

kwalificaties beschikt. Indien er gebruik wordt gemaakt van de extra leerdoelen 
en/of vrije ruimte of extra leerdoelen worden behandeld kunnen er, bijvoorbeeld 
bij praktijkoefeningen, aanvullende docentkwalificaties gevraagd worden;

3.5.d de docent die voor de klas staat niet wordt aangemeld als cursist.

3.6 Eisen cursusdag
Het opleidingsinstituut zorgt ervoor dat:
3.6.a  cursussen beginnen en eindigen op de tijd die in TOP internet is opgevoerd. 
  Cursussen mogen plaatsvinden op: 
  - maandag tot en met vrijdag tussen 7.00 uur en 22.00 uur en 
  - zaterdag tussen 7.00 uur en 19.00 uur. 
   Op zondagen en landelijke feestdagen (met uitzondering van Goede vrijdag 

en 5 mei buiten de lustrumjaren om) mogen er geen nascholings- of ADR 
cursussen plaatsvinden.

3.6.b  de cursus in het Nederlands wordt gegeven en de cursisten het Nederlands 
voldoende beheersen om de cursus te kunnen volgen;

3.6.c  de cursist tijdens de cursusdag niet onder invloed van alcohol of drugs is;
3.6.d  de cursist tijdens de cursusdag niet productief is (‘On the job’-cursusdag is niet 

toegestaan.) 
   Indien tijdens de cursusdag lading geladen of gelost moet worden, dient het te 

gaan om dezelfde lading die op dezelfde locatie, geladen en gelost wordt  
(of vice versa);

3.6.e  er tijdens de cursusdag maximaal 30 minuten aan een oefentoets ter 
voorbereiding aan een examen besteed wordt;

3.6.f  indien een praktijktraining plaatsvindt op een besloten terrein, alle werkvormen 
uit het opleidingsplan hierop kunnen worden uitgevoerd.

   Om dit te toetsen voert het CBR een locatiekeuring uit. De kosten voor de 
locatiekeuring zijn voor rekening van het opleidingsinstituut, het tarief staat op 
de CBR website. Bij wijzigingen t.o.v. eerdere goedkeuring van de locatie moet 
het CBR worden geinformeerd. Alleen als de minimumeisen dit aangeven kan 
een besloten terrein ingezet worden.

https://www.cbr.nl/nl/service/nl/tarieven.htm
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3.7 Eisen administratie TOP internet
Het opleidingsinstituut zorgt ervoor dat:
Voorafgaand aan de cursus:
3.7.a  alle informatie die het CBR vraagt over de cursus, correct en volledig wordt 

ingevoerd in TOP internet. Het CBR vraagt om de volgende informatie: 
- welke cursus er wordt gegeven;

  - hoe laat de cursus begint en eindigt;
  -  wat de locatie van de cursus is. Betreft het een praktijktraining? Dan is de 

start- en eindlocatie hetzelfde. Het opleidingsinstituut zorgt ervoor dat de 
cursisten het eerste en het laatste kwartier op deze locatie aanwezig zijn om 
de introductie en de afsluiting te doorlopen. Het eerste en het laatste kwartier 
tellen mee voor de 7 uur nascholing en moeten in het opleidingsplan vermeld 
zijn;

  -  wie de docent is + het telefoonnummer waarop de docent te bereiken is (zie 
artikel 3.4.h);

  - wie er deelneemt aan de cursus.
3.7.b  cursussen, uiterlijk 2 dagen voor de cursusdag, worden aangemeld in TOP 

internet.
3.7.c  de gegevens van minimaal één cursist uiterlijk 2 dagen voor de cursusdag 

correct zijn ingevoerd in TOP internet. De gegevens van de overige cursisten 
dienen voor aanvang van de cursus correct geregistreerd te zijn in TOP internet. 
Na aanvang van de cursus heeft het opleidingsinstituut nog  
30 minuten om onvoorziene wijzigingen door te voeren in TOP internet.

Tijdens de cursus:
3.7.d  een niet verschenen cursist of een cursist zonder wettig en/of geldig 

identiteitsbewijs binnen 30 minuten na aanvang van de cursus in TOP internet 
als ‘niet verschenen’ wordt ingevoerd.

3.7.e  als een cursist niet aanwezig is bij aanvang van de cursus (de aangegeven 
starttijd in TOP internet), is de cursist te laat en wordt deze binnen 30 minuten 
als ‘niet verschenen’ in TOP internet geregistreerd. Verlaat de cursist vroegtijdig 
de cursus? Dan wordt het tijdstip van vertrek op de presentielijst genoteerd en 
door de docent getekend. Vervolgens wordt de cursist binnen 30 minuten als 
‘afgebroken’ in TOP internet geregistreerd.

3.7.f  bij het vervallen van een reeds aangemelde cursusdag, de cursistgegevens 
correct en tijdig worden verwijderd uit TOP internet. Het verwijderen van  
de cursistgegevens kan tot het einde van de dag voor de cursusdag;

3.7.g  alleen als er sprake is van een storing van TOP internet, waarbij de oorzaak bij  
CBR ligt, cursisten worden afgemeld per e-mail (ccv.code95.administratie@cbr.nl), 
onder vermelding van de reden: ‘verschenen’, ‘niet verschenen’, dan wel 
‘afgebroken’.

    De melding dient binnen 30 minuten na het ontstaan van de situatie te zijn 
doorgegeven;

3.7.h  tot maximaal 30 minuten na aanvang van de cursusdag wijzigingen worden 
doorgevoerd. Alleen de aan- en afwezige cursisten kunnen gewijzigd worden. 
Tot maximaal 30 minuten na aanvang kan een actuele presentielijst uit TOP 
internet worden gehaald. 

mailto:ccv.code95.administratie%40cbr.nl?subject=
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Na afloop van de cursus:
3.7.i   uiterlijk 4 dagen na elke cursusdag alle cursisten, die de gehele cursusdag 

aanwezig waren, zijn geregistreerd als ‘verschenen’ in TOP internet.
   Tegen betaling van administratiekosten (en overleg van bewijs van 

aanwezigheid bij registratie achteraf) kunnen correcties worden doorgevoerd 
door onze administratie tot een periode van drie maanden vanaf de datum  
van de betreffende cursus.

3.8 Systeemonderhoud TOP internet
Bij gepland systeemonderhoud worden eventuele afwijkende procedures rondom 
administratie, zoals verwerkingstermijnen, gepubliceerd op TOP internet onder de  
CCV mededelingen.
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Hoofdstuk 4 

Toezicht en sancties
Het CBR ziet erop toe dat de eisen uit dit raamwerk door de erkende 
opleidingsinstituten worden toegepast. Het CBR doet dit onder meer door het houden 
van onaangekondigde steekproeven en administratieve controles.

Blijkt uit het toezicht dat een opleidingsinstituut zich niet houdt aan de eisen uit dit 
raamwerk? Dan legt het CBR een sanctie op. 

Bij het opleggen van een sanctie houdt het CBR rekening met de zogenaamde 
‘algemene beginselen van behoorlijk bestuur’. Zo worden gelijke gevallen gelijk 
behandeld. Daarbij is het zo dat de opgelegde sanctie evenredig moet zijn 
aan de situatie. Bij zware sancties zal dan ook altijd het hele dossier van het 
opleidingsinstituut worden beoordeeld. 

4.1 Sanctiemodel
Constateert het CBR dat een opleidingsinstituut zich niet houdt aan één van de eisen 
uit dit raamwerk? Dan wordt dit een overtreding genoemd. Niet iedere overtreding 
is even zwaar. Om dit onderscheid te maken, is aan iedere overtreding een aantal 
strafpunten toegewezen. Zo leveren zware overtredingen meer strafpunten op dan 
lichtere overtredingen.

Als een opleidingsinstituut een overtreding begaat, dan legt het CBR volgens het 
sanctiemodel een sanctie op. De sanctie die wordt opgelegd is afhankelijk van de 
zwaarte van de overtreding en het aantal overtredingen dat het opleidingsinstituut 
eerder heeft begaan. Daarbij tellen alleen overtredingen mee die de afgelopen  
24 maanden zijn begaan.
Het sanctiemodel van het CBR kent twee fases:
- Fase 1:  Het aantal strafpunten wordt bij elkaar opgeteld om een sanctie te bepalen. 

In deze fase is het aantal strafpunten dat nodig is voor een sanctie voor alle 
opleidingsinstituten gelijk.

- Fase 2:  In fase 2 worden opleidingsinstituten ingedeeld in één van de drie categorieën 
klein, midden of groot. Deze fase is anders dan fase 1: het aantal strafpunten 
dat nodig is voor een bepaalde sanctie is afhankelijk van de categorie waarin 
het opleidingsinstituut is ingedeeld. Mocht het CBR het voornemen hebben 
om een erkenning te schorsen of in te trekken, wordt er vanaf het moment 
van het voornemen 24 maanden terug gekeken. Ook zal het hele dossier van 
het opleidingsinstituut worden gewogen. 
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Categoriebepaling opleidingsinstituut
Het indelen van opleidingsinstituten in categorieën vindt plaats op basis van het aantal 
cursussen dat het opleidingsinstituut in de afgelopen 12 maanden heeft gegeven in 
verhouding tot andere opleidingsinstituten. Als een opleidingsinstituut in fase 2 van 
het sanctiemodel belandt, dan bepaalt het CBR de categorie waarin het valt. Deze 
bepaling wordt schriftelijk aan het opleidingsinstituut gecommuniceerd. Er bestaan drie 
categorieën: klein, midden en groot.

4.2 Strafpunten
Iedere overtreding levert één of meer strafpunten op. Het aantal strafpunten is  
afhankelijk van de zwaarte van de overtreding. 

In het onderstaande schema staat hoeveel strafpunten een overtreding oplevert. De 
overtredingen zijn gekoppeld aan de eisen die in hoofdstuk 3 van dit raamwerk staan.

1 strafpunt 2 strafpunten 3 strafpunten

Artikel: Artikel: Artikel:

3.3.e 3.2.b, 3.2.c en 3.2.d 3.1.a, 3.1.b, 3.1.c en 3.1.d

3.4.e, 3.4.i en 3.4.j 3.4.a, 3.4.b, 3.4.d, 3.4.f en 3.4.h 3.2.a en 3.2.e

3.5.b. en 3.5.c 3.3.a, 3.3.b, 3.3.c en 3.3.d.

3.6.b, 3.6.e en 3.6.f 3.7.i 3.4.c en 3.4.g

3.7.a, 3.7.b, 3.7.c, 3.7.f,  
3.7.g en 3.7.h

3.5.a en 3.5.d

3.6.a, 3.6.c en 3.6.d

3.7.d en 3.7e

4.3 Sancties
Het CBR onderscheidt de volgende sancties:

Sanctie 1. Waarschuwing
Heeft u twee strafpunten behaald? Dan krijgt u een waarschuwing. 

Sanctie 2. Waarschuwing met verscherpt toezicht
Bij vier strafpunten gaat het CBR verscherpt toezicht houden. Dit betekent dat het CBR 
een extra onaangekondigde steekproef uitvoert. De kosten van deze steekproef zijn 
voor rekening van het opleidingsinstituut. 
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Sanctie 3. Waarschuwing met extra verscherpt toezicht
Behaalt u zes strafpunten? Dan houdt het CBR ‘extra verscherpt toezicht’. Dit betekent 
dat het CBR drie extra onaangekondigde steekproeven uitvoert. Eén van deze drie 
steekproeven is een tweedelijns audit. De kosten van deze steekproeven zijn voor 
rekening van het opleidingsinstituut. 

Sanctie 4. Laatste waarschuwing fase 1
Na negen strafpunten krijgt u een laatste waarschuwing in fase 1. Deze laatste 
waarschuwing in fase 1 bevat drie extra onaangekondigde steekproeven. Twee van 
deze drie steekproeven zijn tweedelijns audits. De kosten van deze steekproeven zijn 
voor rekening van het opleidingsinstituut. Omdat de eerstvolgende sanctie in fase 2 
is, wordt het opleidingsinstituut per brief geïnformeerd in welke categorie het wordt 
ingedeeld. 

Sanctie 5. Verscherpt toezicht fase 2
Na twee strafpunten in fase 2 komt het opleidingsinstituut in verscherpt toezicht in  
fase 2. Dit verscherpt toezicht bestaat uit drie onaangekondigde steekproeven. Eén  
van deze drie steekproeven is een tweedelijns audit. De kosten van deze steekproeven 
zijn voor rekening van het opleidingsinstituut.

Sanctie 6. Laatste waarschuwing fase 2
Deze waarschuwing is de laatste voordat wordt overgeschakeld naar zwaardere 
sancties. De laatste waarschuwing bevat drie extra onaangekondigde steekproeven. 
Twee van deze drie steekproeven zijn tweedelijns audits. De kosten van deze 
steekproeven zijn voor rekening van het opleidingsinstituut. 

Sanctie 7/8

Sanctie 6

Sanctie 4

Sanctie 3

Sanctie 2

Sanctie 5

Sanctie 1

Cat.1 Cat.2 Cat.3

3 16 3 17 4 18

2 13 3 14 3 14

2 11 2 11 2 11

3 9

2 6

2 4

2 2

Erkenning opleidingsinstituut
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Sanctie 7. Schorsing erkenning
Het opleidingsinstituut heeft zoveel strafpunten gekregen dat de erkenning geschorst 
wordt. De schorsing is voor maximaal 12 weken.
Na sanctie 7 begint het opleidingsinstituut opnieuw in fase 2. Deze fase wordt opnieuw 
doorlopen. 

Sanctie 8. Intrekken erkenning
Haalt het opleidingsinstituut opnieuw teveel strafpunten? Dan wordt de erkenning 
ingetrokken. De intrekking is niet voor altijd: de termijn van de intrekking wordt per 
geval bepaald, waarbij uit wordt gegaan van zes maanden. Na deze termijn moet het 
opleidingsinstituut opnieuw een erkenning aanvragen.

Horen
Voordat het CBR de erkenning van een opleidingsinstituut schorst of intrekt, gaat het 
CBR in gesprek met het opleidingsinstituut. Hierna neemt het CBR een besluit tot 
schorsing of intrekking. 

Tussen sancties
Komt het aantal strafpunten uit tussen twee verschillende sancties? Dan krijgt u de 
sanctie die daaraan voorafgaat, behalve als u deze sanctie al heeft gehad. In dat geval 
wordt het strafpunt wel toegekend, maar wordt er geen aanvullende sanctie opgelegd. 

Voorbeeld: u bent met nul strafpunten begonnen en krijgt drie strafpunten. In dit geval 
wordt sanctie 1 opgelegd. Het resterende strafpunt telt wel mee. Staat u op twee 
strafpunten en krijgt u één extra strafpunt? Dan wordt niet opnieuw sanctie 1 opgelegd.  
Wel telt het nieuwe strafpunt mee.
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Hoofdstuk 5

Bezwaar en beroep
5.1 Bezwaar 
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunt u tegen een besluit tot intrekking of 
schorsing van een erkenning bezwaar indienen bij de afdeling Juridische Zaken van het 
CBR. U moet dit doen binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit. In 
uw bezwaarschrift moet u aangegeven waarom u het niet eens bent met de beslissing. 
Tevens moet u een kopie van de beslissing waartegen u bezwaar maakt meesturen. 
Onderaan de beslissing vindt u informatie over hoe u in bezwaar kunt gaan.

5.2 Geen bezwaar mogelijk
Tegen sancties 1 t/m 6 (zie hoofdstuk 4) kunt u geen bezwaarschrift indienen, omdat 
dit geen besluit betreft in de zin van de Algemene wet bestuursrecht, maar een 
voorbereidingshandeling.

5.3 Hoorzitting
Als u bezwaar maakt tegen een besluit wordt u uitgenodigd voor een hoorzitting om uw 
bezwaarschrift mondeling toe te lichten. Dit is op het kantoor van het CBR in Rijswijk. 
Indien u dit wenst kan de hoorzitting ook telefonisch plaatsvinden.
 
5.4 Schorsende werking
Het indienen van bezwaar en beroep tegen een besluit heeft geen schorsende werking.

5.5 Beroep
Tegen een beslissing op bezwaar kunt u in beroep bij de rechtbank. Onderaan de 
beslissing staat informatie over hoe en waar in beroep gegaan kan worden.
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Hoofdstuk 6

E-learningeisen
Inleiding
In dit hoofdstuk staan de eisen waaraan een e-learning nascholingscursus en een 
e-learningsysteem moeten voldoen. De overige voorwaarden en eisen in dit raamwerk 
zijn ook van toepassing op nascholingscursussen met e-learning.

Begrippen
e-learning: is een onderdeel van een nascholingscursus dat met digitale lesmiddelen 
is vormgegeven en door de cursist zelfstandig doorlopen kan worden. Het digitale 
lesmateriaal (content) wordt afwisselend aangeboden met o.a. tekst, beeld, animaties, 
audio, video, vragen, interacties en reflectie.
e-learningsysteem/e-learningplatform: is een online leerplatform, waar lesmateriaal 
(content) op geplaatst wordt.
systeemeigenaar/platformeigenaar: is de aanbieder van een e-learningsysteem. 
contentontwikkelaar: is degene die het lesmateriaal (content) heeft ontwikkeld. Dit kan 
een uitgever, opleider en/of systeemeigenaar zijn.
opleider: een opleidingsinstituut dat erkend is door het CBR om gecertificeerde 
nascholingscursussen voor de code 95 uit te voeren.

6.1 Certificering van e-learning
Een erkend opleidingsinstituut (opleider) mag een nascholingscursus met e-learning 
alleen uitvoeren indien:
6.1.a het e-learningsysteem is gecertificeerd door het CBR. 
6.1.b  het opleidingsplan vermeldt welk e-learningsysteem gebruikt wordt.
6.1.c  het opleidingsplan met e-learning is gecertificeerd door het CBR. 
6.1.d   zowel de systeemeigenaar, de contentontwikkelaar en de opleider moeten zijn 

ingeschreven bij het CBR en beschikken over een registratienummer.
 Meer informatie over erkenning vindt u in hoofdstuk 3 van dit Raamwerk. Meer informatie 
over de stappen bij certificering van een e-learning opleidingsplan en de certificering 
van een e-learningsysteem vindt u op onze website.

6.2.  Nascholingscursus met e-learning
Een nascholingscursus met e-learning moet voldoen aan de volgende eisen:
6.2.a   de cursus bestaat uit twee delen: deel 1 wordt altijd ingevuld met e-learning en 

deel 2 is altijd klassikaal/praktisch. 
6.2.b   de cursist moet eerst het e-learning gedeelte afronden, voordat hij/zij aan het 

klassikale/praktische gedeelte van de cursus mag meedoen.
6.2.c   de combinatie van het e-learning gedeelte en het klassikale/praktische gedeelte 

moet binnen een periode van 10 kalenderdagen zijn afgerond.
6.2.d   de omvang van het e-learning gedeelte is 4 uur en de omvang van het 

aansluitende klassikale/praktische dagdeel is 3 uur.
6.2.e   van de 35 uur nascholing mag maximaal 12 uur uit e-learning bestaan. De 

cursist kan maximaal 3 cursussen met e-learning doen om maximaal 12 uur 
e-learning te registreren.

https://www.cbr.nl/nl/beroepsexamens/code-95/code-95-voor-opleiders/nascholingscursussen-laten-certificeren-geven-of-wijzigen/aanvragen-certificering-e-learning.htm
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6.2.f   het e-learning gedeelte is voltooid zodra de cursist alle hoofdstukken heeft door- 
lopen, de tussentoetsen en de eindtoets positief heeft afgelegd (zie ook 6.3.g).

6.2.g   het klassikale/praktische gedeelte van de nascholingscursus begint altijd met 
een bespreking van de eindtoets over het bijbehorende e-learning gedeelte.  
De docent krijgt hiermee inzicht in het kennisniveau van de cursist(en).

6.2.h   de combinatie van het e-learning gedeelte en het klassikale/praktische gedeelte 
levert 7 uur nascholing op. Een meerdaagse cursus wordt per dag uitgevoerd. 
Dit houdt in dat eerst de e-learning en het bijpassende klassikale/praktische 
gedeelte van dag 1 moet zijn afgerond, voordat gestart mag worden met de 
e-learning en het bijpassende klassikale/praktische gedeelte van dag 2, etc.  
Elke combinatie van e-learning + klassikale/praktische gedeelte die één dag 
vormt moet binnen een periode van 10 kalenderdagen zijn afgerond.

6.3 E-learning vorm en inhoud 
De e-learning voldoet aan de volgende voorwaarden:
6.3.a   de leerstof wordt afwisselend in gevarieerde vormen aangeboden. Naast tekst 

worden minimaal 4 andere vormen toegepast (beeld, animaties, audio, video, 
vragen, interacties en reflectie).

6.3.b   de leerstof is begrijpelijk op B1-taalniveau.
6.3.c   na elk hoofdstuk is er een ‘drempel’ waarin bestudeerde onderdelen tussentijds 

worden getoetst. De cursist kan pas door naar het volgende hoofdstuk, nadat 
hij/zij de tussentoets positief heeft afgerond.

6.3.d   bij het fout beantwoorden van vragen in de tussentoets en eindtoets, kan de 
cursist het juiste antwoord raadplegen en ziet daarbij een toelichting.

6.3.e   bij het niet behalen van de tussentoets of eindtoets, krijgt de cursist een nieuwe 
tussentoets of eindtoets waarbij de vragen en antwoorden minimaal in volgorde 
zijn verwisseld.

6.3.f   bij het einde van het e-learning gedeelte volgt een eindtoets. De eindtoets bevat 
minimaal 20 vragen en gaat over alle hoofdstukken uit de nascholingscursus. 
De vragen van de eindtoets worden minimaal elk jaar ververst.

6.3.g   voor het behalen van de eindtoets geldt dat minimaal 60% van de vragen goed 
beantwoord moet zijn.

6.3.h   na afronding van het e-learning gedeelte met een positieve score op de 
eindtoets en een actieve tijdsduur van 4 uur, ontvangt de cursist per e-mail een 
e-learning certificaat (bewijs) van het voltooide e-learning gedeelte.

6.4 E-learning tijdsduur van de content
6.4.a   de hoeveelheid digitaal lesmateriaal in het e-learning gedeelte is in 

verhouding tot de gemiddelde tijdsduur van 4 uur. De gemiddelde tijdsduur 
is de gemiddelde actieve tijd dat cursisten gemiddeld nodig hebben om 
het e-learning gedeelte volledig te doorlopen. De inactief-tijd wordt in de 
gemiddelde tijdsduur niet mee berekend. Het is niet mogelijk om onderdelen 
van de leerstof over te slaan of versneld te doorlopen. 

6.4.b   voordat het opleidingsplan met e-learning aangeboden wordt aan het CBR ter 
certificering, is de gemiddelde tijdsduur (artikel 6.4.a) vooraf getest. Dit kan 
door het berekenen van tijdsduur gerelateerd aan aantal woorden, gemiddelde 
leessnelheid en mediaminuten. In het opleidingsplan wordt per hoofdstuk de 
onderbouwing van tijdsduur aangegeven. 
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6.4.c   nadat het opleidingsplan met e-learning is gecertificeerd en wordt uitgevoerd, 
wordt de gemiddelde tijdsduur van cursisten gemonitord. Indien de 
gemiddelde actieve tijdsduur onder de 4 uur blijkt, kan optioneel verdiepend 
lesmateriaal toegevoegd worden voor de snellere cursist, passend bij de 
gestelde leerdoelen van de cursus.

6.5.  Functionaliteiten van een e-learningsysteem 
De systeemeigenaar is verantwoordelijk voor de functionaliteiten van het 
e-learningsysteem. Bovengenoemde eisen aan de e-learning (artikel 6.2 en 6.3 en 6.4) 
moeten minimaal vertaald worden naar functionaliteiten in het systeem. Daarnaast 
bevat het e-learningsysteem:
 
Ondersteunende functies voor de cursist 
Het e-learningsysteem biedt:
6.5.a   een helpdeskfunctie, waar cursisten vragen kunnen stellen.
6.5.b   een duidelijke en gebruiksvriendelijke navigatiestructuur met eenvoudige 

instructies, waardoor de cursist probleemloos door de hoofdstukken navigeert.
6.5.c   een overzicht van de doorlopen hoofdstukken, zodat de cursist steeds inzicht 

heeft in wat er nog gedaan moet worden en de mogelijkheid voor de cursist om 
leeractiviteiten te pauzeren en op een later moment te hervatten. 

6.5.d   de mogelijkheid tot contact en interactie tussen de cursist en de begeleidende 
docent (op afstand), door middel van een leerling-volg-systeem. Hiermee 
kan de docent de voortgang van de cursist in de gaten houden. En de cursist 
kan bij problemen met het verwerken van de leerstof een beroep doen op 
ondersteuning van de docent.

6.5.e   de mogelijkheid om na afloop van de cursus het e-learning certificaat (bewijs) te 
downloaden. Op het certificaat staat ook het resultaat van de eindtoets (procent). 

Ondersteunende functies voor de docent
6.5.f    De volgende zaken zijn voor de docent/opleider via het systeem inzichtelijk:
  1.    bestede studie-uren (totaal en per hoofdstuk), per cursist en per 

cursistengroep.
  2.    beantwoorde vragen/onderwerpen op de eindtoets per cursist bij eerste keer 

invullen.
  3.    beantwoorde vragen/onderwerpen op de eindtoets per cursistengroep bij 

eerste keer invullen.
  4.    niet afgeronde hoofdstukken.
6.5.g   De docent kan per cursistengroep een docentrapportage downloaden om mee 

te nemen naar het klassikale/praktijkgedeelte van de nascholingscursus. 

Veiligheidsmaatregelen en borging
Om juist gebruik te borgen, bevat het e-learning systeem de volgende functies:
6.5.h   iedere cursist heeft toegang tot het e-learningsysteem via unieke inloggegevens 

(inlogcode of gebruikersnaam en wachtwoord). Bij voorkeur wordt de gebruikers- 
identificatie ingericht via multi-factor authenticatie met sms-code of IDIN.

6.5.i   op 1 apparaat kan met 1 e-learning-account ingelogd worden (dus niet met 
meerdere accounts tegelijkertijd op 1 apparaat). Een e-learning account kan 
op 1 apparaat worden ingelogd, zodra een cursist overschakelt naar een 
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ander apparaat, wordt het account uitgelogd op het andere apparaat (dus 
niet gelijktijdig meerdere e-learnings volgen door 1 account op verschillende 
apparaten).

6.5.j   een borging dat de cursist actief is tijdens het doorlopen van de e-learning. Het 
systeem waarschuwt de cursist na 10 minuten dat er geen activiteit plaatsvindt, 
na 15 minuten inactief-tijd wordt de cursist automatisch uitgelogd. De inactief-
tijd wordt niet mee berekend in het totaal besteed aantal actieve uren.

6.5.k   het systeem stuurt geautomatiseerde berichten naar de cursist en de docent 
over toegang tot het e-learningsysteem en herinneringen over de tijdstermijn 
van 10 kalenderdagen.

6.5.l.   het systeem verstuurt een bevestiging van deelname naar de cursist (het 
e-learning certificaat), nadat de actieve tijdsduur van 4 uur is verstreken en 
nadat de eindtoets met een positieve score van minimaal 60% is afgerond. 
Er wordt geen e-learning certificaat gegenereerd indien de cursist niet aan de 
gestelde eisen voldoet.

6.6 Randvoorwaarden aan een e-learningsysteem 
Dit onderdeel wordt nader ingevuld na zorgvuldige afstemming met betrokken 
systeemeigenaren. 

6.7 Verantwoordelijkheden systeemeigenaar en opleider
De systeemeigenaar van het e-learning systeem zorgt ervoor dat:
6.7.a  het e-learning systeem 24 uur per dag operationeel is.
6.7.b  het e-learning systeem 99,8% van de tijd beschikbaar is.
6.7.c   er duidelijk en tijdig gecommuniceerd wordt als het systeem niet beschikbaar is 

wegens onderhoud.
6.7.d   systeemvernieuwingen geen negatieve invloed hebben op loggegevens en reeds 

doorlopen activiteiten van cursisten.
6.7.e   het systeem te alle tijden voldoet aan de voorwaarden en eisen van het 

Raamwerk. Wijzigingen die invloed hebben op de functionaliteiten in het 
systeem moeten aan het CBR worden gemeld.

De opleider, die e-learning inzet bij de nascholing, waarborgt dat:
6.7.f   de systeemeigenaar noodzakelijke rapportages en specifieke gegevens over 

de nascholingscursussen en cursistengroepen, die door het CBR worden 
opgevraagd, beschikbaar stelt. 

6.7.g   de gegevens voor het CBR (zie artikel 6.8.c) 24 maanden na de klassikale/
praktische cursusdag op een beveiligde manier worden bewaard.

6.7.h    vragen van cursisten, die digitaal gesteld worden bij de helpdeskfunctie of in 
 de leeromgeving op werkdagen binnen 24 uur worden beantwoord.

6.7.i   docenten kennis hebben van het digitale lesmateriaal en voorbereid deel 2 
(klassikaal/praktische deel) van de nascholingscursus uitvoeren. Voor de 
bespreking van de eindtoets in deel 2 kunnen docenten de docentenrapportage 
raadplegen. 
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6.8 Rapportages en toezicht
6.8.a   De cursist ontvangt via e-mail een bewijs van het voltooien van het e-learning 

gedeelte (e-learning certificaat). Op dit e-learning certificaat staat vermeld:
  1.  Naam cursist <conform ID> + geboortedatum.
  2.  Naam cursus + cursuscode.
  3.  Naam opleider.
  4.   Start datum en einddatum cursus (binnen 10 kalenderdagen) en voltooid 

datum.
  5.  Doorlooptijd cursus (besteed aantal actieve uren). 
  6.  Resultaat eindtoets (score: procent).
   De cursist neemt het e-learning certificaat mee naar het klassikale/praktische 

deel van de nascholingscursus. Dit mag ook digitaal. 
6.8.b   De docent heeft in het e-learningsysteem een docentrapportage beschikbaar 

van de nascholingscursus per cursistengroep. De docentenrapportage geeft 
de docent inzicht in de resultaten van de eindtoets van de cursistengroep. 
Hiermee kan de docent voorbereid de eindtoets bespreken in het klassikale/
praktische gedeelte van de nascholingscursus (zie ook 6.2.g). 

  De docentrapportage bevat de volgende gegevens:
  1. naam opleidingsinstituut <conform KvK>.
  2. naam systeemeigenaar e-learning systeem.
  3. naam nascholingscursus met e-learning + cursuscode.
  4. naam/namen cursist(en) <conform ID>.
  5. per cursist: 
   a. doorlooptijd cursus (besteed aantal actieve uren).
   b.  startdatum en einddatum cursus (binnen 10 kalenderdagen) en voltooid 

datum, voltooid tijdstip.
   c. resultaat eindtoets (score: procent).
   d. beantwoorde vragen op de eindtoets per cursist bij eerste keer invullen. 
  6. per cursistengroep:
   a. resultaat eindtoets alle cursisten bij eerste keer invullen
   b.  samenvatting beantwoorde vragen op de eindtoets alle cursisten (bij 

eerste keer invullen).
   De docent neemt de docentrapportage mee naar het klassikale/praktische deel 

van de nascholingscursus. Dit mag ook digitaal.
6.8.c   De opleider waarborgt dat, al dan niet via de systeemeigenaar, het CBR actueel 

(online) beschikking heeft tot de volgende rapportages:
  1.   Welke cursussen (productnaam + cursuscode) door de opleider zijn 

verzorgd.
  2.  Wie hebben deelgenomen aan de cursussen (naam cursist <conform ID>).
  3.   Wat de logtijden zijn van de cursisten (startdatum + einddatum + voltooid 

datum + voltooid tijdstip). 
  4.   Wat het besteed aantal actieve uren is van de cursist bij de cursus (per 

hoofdstuk en totaal).
  5.  Wat het resultaat is van de eindtoets (score: procent).
6.8.d   Het CBR is bevoegd om te allen tijde rapportages op te vragen bij de opleider 

en bij de systeemeigenaar. De door het CBR opgevraagde gegevens moeten 
uiterlijk binnen 5 werkdagen worden verstrekt. 



Inhoudsopgave

1. Het raamwerk nascholingscursussen  

code 95 en ADR

2. Aanvraagprocedure

3.  Erkenningseisen

4.  Toezicht en sancties

5.  Bezwaar en beroep

6.  E-learningeisen

7. Simulatoreisen

8. Minimumeisen

 Woordenlijst

>>
Raamwerk nascholingscursussen 

code 95 en ADR 

versie 8.1 - januari 202324

Hoofdstuk 7

Simulatoreisen
Enkele praktijktrainingen kunnen voor een deel met een simulator worden uitgevoerd. 
In dit hoofdstuk staan de randvoorwaarden die gelden voor het gebruik van een 
simulator. De technische eisen en de database eisen vindt u op onze website. 
De overige voorwaarden en eisen in dit raamwerk zijn ook van toepassing op 
nascholingscursussen met simulatie.

7.1 Randvoorwaarden simulatie
Bij het uitvoeren van nascholingscursussen met simulatie gelden de volgende 
randvoorwaarden:
7.1.a  de leerdoelen op kennis en inzicht niveau uit de betreffende nascholingscursus 

worden klassikaal behandeld of middels e-learning.
7.1.b  de toepassingsleerdoelen uit de betreffende nascholingscursus worden 

uitgevoerd in een simulator die door het CBR is gecertificeerd.
7.1.c het gesimuleerde voertuig is van de categorie C,CE, D, DE of LZV.

Certificeren simulator
Een simulator kan gecertificeerd worden als deze voldoet aan alle verplichte technische 
eisen en aan 80% van de database eisen. Meer informatie over de certificering van een 
simulator vindt u op onze website. Wilt u een certificeringsaanvraag voor een simulator 
indienen? Neem dan contact op met het CBR via ccv.certificering@cbr.nl.

https://www.cbr.nl/nl/beroepsexamens/nl/code-95-voor-opleiders/nascholingscursussen-laten-certificeren-geven-of-wijzigen/aanvragen-certificering-simulator.htm
https://www.cbr.nl/nl/beroepsexamens/nl/code-95-voor-opleiders/nascholingscursussen-laten-certificeren-geven-of-wijzigen/aanvragen-certificering-simulator.htm
mailto:CCV.certificering%40cbr.nl?subject=
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Hoofdstuk 8

Minimumeisen
Inleiding

De minimumeisen zijn een onderdeel van het raamwerk nascholingscursussen  

code 95. In de minimumeisen staan alle theorie- en praktijkeisen, op basis waarvan 

CCV erkenningen en certificeringen afgeeft voor de nascholing.

De W-eisen zijn voor de praktijktrainingen.

De U-eisen zijn voor de theoriecursussen.

Alle minimumeisen zijn terug te voeren op de lijst van onderwerpen uit de Richtlijn 

vakbekwaamheid (zie losse bijlage).
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Inhoudsopgave minimumeisen

W01-1  Het Nieuwe Rijden (HNR) 26
W02-1  Rijoptimalisatie 27
W05-1 Manoeuvreren 28
W06-2  Chauffeur LZV 29
W07-1  Veilig werken met de vrachtauto 30
U01-2  ADR en U100-2 ADR Verlenging 31-32-33
U02-2  Vervoer afvalstoffen 34
U03-1  Lading zekeren 35
U04-1  Stil laden en lossen 36
U05-2  VCA 37
U06-1  Veiligheid voor tankreinigers 38
U07-1  Criminaliteitspreventie 39
U08-1  Chauffeur autotransport 40
U09-1  Chauffeur exceptioneel transport 41
U10-1  Chauffeur geconditioneerd vervoer 42
U11-1  Chauffeur sierteeltvervoer 43
U12-1  Chauffeur pluimveetransport of chauffeur veetransport 44
U13-1  Transportbegeleider 45
U14-1   Communicatieve en sociale vaardigheden 46
U15-1 Sociale veiligheid en omgaan met agressie 47
U16-2  Heftruck 48
U17-1  Gebruik laad- en losmaterieel 49-50
U18-3  Werken met de autolaadkraan 51
U19-1  Leefstijl 52
U20-1  Fysieke belasting 53
U21-1  EHBO onderweg 54
U22-1  Baantraining 55
U23-1  Digitale tachograaf en boordcomputers 56
U24-1  Chauffeursdag 57-58
U25-1  Rijoptimalisatie II 59
U28-1  Chauffeur betonmixer 60
U29-1  Chauffeur veevoeder 61
U30-1  Veilig werken met de vrachtauto II 62
U32-2  Touringcar Chauffeur basis  63
U33-2  Touringcar Chauffeur gevorderden 64
U33-3  Reisbegeleiding (vervallen/aan te vragen tot 1-1-2022) 65
U34-1  Wintervoorbereiding 66
U35-1  Chauffeur Kiepauto 67-68
U36-1  Werken met de dieplader 69
U37-1   Veilig werken langs de weg 70
U38-1   Winterdienst 71
U39-1   Techniek en veiligheid 72
U40-1   Veilig werken met druk- / vacuüm tankvoertuigen 73
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U42-1   Bewustwording gegaste containers 74
U43-1 HNR met autobussen 75
U44-1 Chauffeur Openbaar Vervoer 76
U45-3 Actualisering kennis vakbekwaamheid chauffeur 77
U46-1 Vervoer van personen met een handicap 78
U47-1 Verkeerseducatie 79
U48-1 Bevorderen van veiligheid en doorstroming 80
U49-1 ADR-vrijstellingen 81
U50-1 Rij-ondersteunende systemen (ADAS) 82
U51-1 Optimalisatie van de rit 83
U52-2 Bijscholing autolaadkraan 84
U53-1  Reinigen en ontsmetten dierenautotransport  85
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Cursuscode en naam W01-1: Het Nieuwe Rijden (HNR)

Kwalificatie docent  
 Het certificaat past bij het voertuig waarmee de cursus wordt uitgevoerd:
● geldig WRM-certificaat, of
● geldig PTN-certificaat, en
● geldig rijbewijs voor voertuig waarmee gewerkt wordt

Doelstelling RVB
1.1, 1.3

Leerdoelen
Inzicht
1.  De cursist ziet het doel van HNR in
2.  De cursist begrijpt wat er met HNR bereikt wordt
3.  De cursist snapt wat bespaard wordt met HNR
4.   De cursist begrijpt hoe moderne technieken bijdragen aan HNR (bijv. ADAS)
Toepassing
1.  De cursist heeft inzicht in de eigen rijstijl (nulmeting)
2.    De cursist kan HNR principes toepassen op de openbare weg ( tweede 

meting/vergelijkingsrit)
3.   De cursist laat zien hoe waarnemen en kijktechnieken bijdragen aan HNR

Maximum aantal cursisten
Per docent (inzicht): 16 cursisten
Openbare weg 
Per docent en voertuig (toepassing): 2 cursisten 
Simulator 
Per docent (toepassing): 4 cursisten

Randvoorwaarden
●  voertuig voldoet aan art. 27 Regeling vakbekwaamheid bestuurders 2012
● minimaal 2,5 uur rijden per cursist
● digitale meetapparatuur
●  bij twee cursisten is de tweede cursist aanwezig in het voertuig als de andere 

cursist rijdt
●  deze cursus kan gegeven worden m.b.v. een door CCV gecertificeerde 

simulator (zie www.cbr.nl voor de technische en database eisen simulator)

Waarde nascholing en minimale opleidingsduur
7 uur

In de handleiding certificeren leest u de uitleg 

voor het opstellen van een nascholingscursus.

https://www.cbr.nl/web/file?uuid=23b2168a-f5e4-4288-b4e7-2e90cfd6929f&owner=d214f7b5-5ce0-48dc-a521-4ef537c9d232&contentid=24735&mode=incontext
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Cursuscode en naam W02-1: Rijoptimalisatie

Kwalificatie docent  
 Het certificaat past bij het voertuig waarmee de cursus wordt uitgevoerd:
● geldig WRM-certificaat, of
● geldig PTN-certificaat, en
● geldig rijbewijs voor voertuig waarmee gewerkt wordt

Doelstelling RVB
1.2, 1.3, 1.4, 1.6

Leerdoelen
Kennis
1.    De cursist kan technische kenmerken in combinatie met rijtechniek benoemen
2.  De cursist kent de krachten in en van het rijdende voertuig
3.   De cursist heeft kennis van recente actieve en passieve veiligheidssystemen
Inzicht
1.  De cursist kan risicovolle situaties inschatten
2.    De cursist begrijpt het belang van een goede in- en uitstap techniek en zit- en 

stuurhouding
3.   De cursist ziet in hoe de spiegelstand bijdraagt aan een goede kijktechniek
Toepassing
1.  De cursist kan manoeuvreren met een juiste rijtechniek
2.    De cursist toont verkeersinzicht door goed te anticiperen, te waarnemen, te 

observeren en te concentreren

Maximum aantal cursisten
Per docent (inzicht): 16 cursisten
Openbare weg 
Per docent en voertuig (toepassing): 2 cursisten
Baan
Per docent (toepassing) 4-6 cursisten, maximaal 3 voertuigen.  
Aantal cursisten is afhankelijk van baan. Per voertuig: 2 cursisten
Simulator 
Per docent (toepassing): 4 cursisten

Randvoorwaarden
●  voertuig voldoet aan art. 27 Regeling vakbekwaamheid bestuurders 2012
● ontheffing gebruik busbanen, busstroken en vluchtstroken (bij OV)
● minimaal 2,5 uur rijden per cursist
●  rijden op de openbare weg: bij twee cursisten is de tweede cursist  

aanwezig in het voertuig als de andere cursist rijdt
●  deze cursus kan gegeven worden m.b.v. een door CCV gecertificeerde 

simulator (zie www.cbr.nl voor de technische en database eisen simulator)
●  bij baantraining: door CCV goedgekeurde (slip)baan

Waarde nascholing en minimale opleidingsduur
7 uur

In de handleiding certificeren leest u de uitleg 

voor het opstellen van een nascholingscursus.

https://www.cbr.nl/web/file?uuid=23b2168a-f5e4-4288-b4e7-2e90cfd6929f&owner=d214f7b5-5ce0-48dc-a521-4ef537c9d232&contentid=24735&mode=incontext
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Cursuscode en naam W05-1: Manoeuvreren

Kwalificatie docent  
 Het certificaat past bij het voertuig waarmee de cursus wordt uitgevoerd:
● geldig WRM-certificaat, of
● geldig PTN-certificaat, en
● geldig rijbewijs voor voertuig waarmee gewerkt wordt

Doelstelling RVB
1.2, 1.4, 1.6

Leerdoelen
Inzicht
1. De cursist begrijpt de noodzaak van de voertuigcontrole
Toepassing
1.   De cursist kan manoeuvreren met een juiste rijtechniek op de openbare weg
2.    De cursist past tijdens het rijden juist kijkgedrag toe, door te waarnemen, te 

observeren en te concentreren
3.  De cursist gaat adequaat om met manoeuvreersituaties
4.    De cursist voert de koppelprocedure CE/DE veilig en juist uit (alleen indien 

gebruik CE/DE voertuig)

Maximum aantal cursisten
Per docent (inzicht): 16 cursisten
Openbare weg 
Per docent en voertuig (toepassing): 2 cursisten
Simulator 
Per docent (toepassing): 4 cursisten

Randvoorwaarden
●  voertuig voldoet aan art. 27 Regeling vakbekwaamheid bestuurders 2012
● minimaal 2,5 uur rijden per cursist
●  wordt de koppelprocedure uitgevoerd? Dan valt dit buiten de verplichte 2,5 uur 

rijden
●  Bij twee cursisten is de tweede cursist aanwezig in het voertuig als de andere 

cursist rijdt
●  deze cursus kan gegeven worden m.b.v. een door CCV gecertificeerde 

simulator (zie www.cbr.nl voor de technische en database eisen simulator)

Waarde nascholing en minimale opleidingsduur
7 uur

In de handleiding certificeren leest u de uitleg 

voor het opstellen van een nascholingscursus.

https://www.cbr.nl/web/file?uuid=23b2168a-f5e4-4288-b4e7-2e90cfd6929f&owner=d214f7b5-5ce0-48dc-a521-4ef537c9d232&contentid=24735&mode=incontext
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Cursuscode en naam W06-2: Chauffeur LZV

Kwalificatie docent
●  geldig WRM-certificaat of geldig PTN-certificaat dat past bij het voertuig 

waarmee de cursus wordt uitgevoerd, en
●  geldig LZV-certificaat, en
● geldig rijbewijs voor voertuig waarmee gewerkt wordt

Doelstelling RVB
1.2, 1.4, 2.2, 3.1, 3.3, 3.5

Leerdoelen
Kennis
1.    De cursist kan de relevante bepalingen uit wet- en regelgeving benoemen 

(WVW ’94, RVV ’90, Regeling voertuigen)
Inzicht
1.    De cursist heeft inzicht in welke (administratieve) documenten belangrijk zijn 

(bijv: verzekeringskaart, ontheffingen LZV, kentekendocumenten)
2.  De cursist kan een rit voorbereiden en daarbij een goede route kiezen
3.  De cursist weet hoe op te treden bij verkeersongevallen en calamiteiten
Toepassing
1.    De cursist neemt verantwoord en veilig deel aan het verkeer en gaat correct om 

met kwetsbare weggebruikers
2.  De cursist zorgt voor een verantwoorde en veilige rituitvoering
3.  De cursist voert bijzondere verrichtingen correct uit

Maximum aantal cursisten
Per docent (kennis, inzicht): 16 cursisten
Openbare weg 
Per docent en voertuig (toepassing): 2 cursisten
Simulator 
Per docent (toepassing): 4 cursisten

Randvoorwaarden
●  voertuig valt in de categorie LZV:
  -  de combinatie weegt ten minste 35 ton of is voor 50% van het maximum 

laadvermogen beladen
 -  het voertuig is door de RDW geschikt bevonden (aantoonbaar met een bewijs)
●  minimaal 2,5 uur rijden per cursist per cursusdag
●  Bij twee cursisten is de tweede cursist aanwezig in het voertuig als de andere 

cursist rijdt
●  cursist beschikt minimaal 5 jaar over CE rijbewijs
●  deze cursus kan gegeven worden m.b.v. een door CCV gecertificeerde  

simulator (zie www.cbr.nl voor de technische en database eisen simulator)
●  bij baantraining: door CCV goedgekeurde (slip)baan

Waarde nascholing en minimale opleidingsduur
7 of 14 uur (afhankelijk van opleidingsplan)

In de handleiding certificeren leest u de uitleg 

voor het opstellen van een nascholingscursus.

https://www.cbr.nl/web/file?uuid=23b2168a-f5e4-4288-b4e7-2e90cfd6929f&owner=d214f7b5-5ce0-48dc-a521-4ef537c9d232&contentid=24735&mode=incontext
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Cursuscode en naam W07-1: Veilig werken met de vrachtauto

Kwalificatie docent
Het certificaat past bij het voertuig waarmee de cursus wordt uitgevoerd:
●  geldig WRM-certificaat, of geldig PTN-certificaat, en
●  geldig VOL VCA certificaat of geldig ADR certificaat (Basis + Tank + klasse 1  

en 7), of geldig certificaat Veiligheidsadviseur Wegvervoer, en
● geldig rijbewijs voor voertuig waarmee gewerkt wordt

Doelstelling RVB
1.2, 1.4, 1.6

Leerdoelen
Kennis
1.   De cursist kent de wettelijke eisen die aan de lading en het voertuig zijn gesteld
2.    De cursist kent de relevante wet- en regelgeving (Arbo), procedures en 

voorschriften m.b.t. veilig werken
Inzicht
1.   De cursist begrijpt het belang en de elementen van een voertuigcontrole
2.    De cursist kent de persoonlijke beschermingsmiddelen en weet wanneer hij 

welk beschermingsmiddel moet gebruiken
Toepassing
1.  De cursist weet de veiligheidsinstructie toe te passen
2.    De cursist beheerst het voertuig en past een juiste rem-, bochten-, en  

rijtech nieken toe
3.   De cursist maakt gebruik van recente actieve en passieve veiligheidssystemen
4.   De cursist voert bijzondere verrichtingen veilig uit (bijv: keren en achteruitsteken)

Maximum aantal cursisten
Per docent (kennis, inzicht): 16 cursisten
Openbare weg 
Per docent en voertuig (toepassing): 2 cursisten
Baan 
Per docent (toepassing) 4-6 cursisten, maximaal 3 voertuigen.  
Aantal cursisten is afhankelijk van baan. Per voertuig: 2 cursisten
Simulator 
Per docent (toepassing): 4 cursisten

Randvoorwaarden
●  voertuig voldoet aan art. 27 Regeling vakbekwaamheid bestuurders 2012
●  voertuig dat past bij de cursusuitvoering
●  minimaal 2,5 uur rijden per cursist
●  Rijden op de openbare weg: bij twee cursisten is de tweede cursist aanwezig  

in het voertuig als de andere cursist rijdt
●  deze cursus kan gegeven worden m.b.v. een door CCV gecertificeerde simulator 

(zie www.cbr.nl voor de technische en database eisen simulator)

Waarde nascholing en minimale opleidingsduur
7 uur

In de handleiding certificeren leest u de uitleg 

voor het opstellen van een nascholingscursus.

http://www.cbr.nl
https://www.cbr.nl/web/file?uuid=23b2168a-f5e4-4288-b4e7-2e90cfd6929f&owner=d214f7b5-5ce0-48dc-a521-4ef537c9d232&contentid=24735&mode=incontext
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Cursuscode en naam U01-2: ADR en U100-2: ADR Verlenging

Kwalificatie docent
● beschikt over goede didactische vaardigheden, en
●  Voor kennis/inzicht: geldig ADR-certificaat (Basis + Tank + klasse 1 en 7) of 

geldig certificaat Veiligheidsadviseur Wegvervoer, en
●  Voor toepassing: deskundigheid op het gebied van EHBO, brand en toepassen 

PBM’s

Doelstelling RVB
Kennis/inzicht: 1.4 / 2.2 Toepassing: 3.1 / 3.3 / 3.5

Leerdoelen 
Basismodule
Kennis
1.    De cursist kent de betekenis van kenmerking, etikettering, grote etiketten en 

kenmerking met oranje borden
2.    De cursist heeft kennis van de algemene informatie inzake wettelijke 

aansprakelijkheid
3.  De cursist is op de hoogte van informatie over multimodaal vervoer
4.    De cursist kent de beperkingen van het verkeer in tunnels en instructies 

aangaande het gedrag in tunnels
5.  De cursist heeft kennis van los gestort vervoer en (typen) bulkcontainers
Inzicht
1.    De cursist kan de algemene voorschriften waaraan het vervoer van gevaarlijke 

goederen onderworpen is omschrijven
2.    De cursist is zich bewust van de belangrijkste soorten gevaar en kent de criteria 

voor indeling in gevarenklassen.
3.    De cursist kan informatie over milieubescherming door de controle op de 

overbrenging van afvalstoffen omschrijven
4.    De cursist kent de preventieve en veiligheidsmaatregelen die passen bij de 

verschillende soorten van gevaar
5.  De cursist is zich bewust van de voorschriften voor de beveiliging
6.    De cursist herkent de verschillende verpakkingen en bijbehorende eisen en kan 

deze omschrijven
7.    De cursist kan bepalen wat een bestuurder tijdens het vervoer van gevaarlijke 

goederen wel en niet moet doen
8.    De cursist kan het doel van de technische uitrusting van voertuigen bepalen en 

kan de werking controleren
9.    De cursist kan de samenladingsverboden in eenzelfde voertuig of container 

vaststellen
10.    De cursist kan voorzorgsmaatregelen nemen tijdens het laden en lossen van 

gevaarlijke goederen
11.    De cursist begrijpt de voorschriften voor de behandeling en stuwage van 

goederen
Toepassing
1.    De cursist is bekend met en in staat tot het gebruik van de inhoud van een 

standaard verbandtrommel
2.    De cursist kan de eerste maatregelen bij een voorval of ongeval (met o.a. 

brandwonden) nemen
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3.  De cursist bestrijdt zelf een kleine, beginnende brand (bijv. in banden, motor  
of rem)

4.  De cursist kan een uitstromende vloeistof indammen of conditioneren
5.  De cursist kan een vluchtmasker gebruiken

Leerdoelen 
Tank
Kennis
6.  De cursist heeft algemene theoretische kennis van de diverse laad- en 

lossystemen
Inzicht
12.  De cursist is zich bewust van het gedrag van voertuigen op de weg, met 

inbegrip van bewegingen van de lading
13.  De cursist kan de specifieke voorschriften voor de voertuigen en specifieke 

aanvullende bepalingen die van toepassing zijn op het gebruik van die 
voertuigen uitleggen

Klasse 1
Inzicht
14.  De cursist kan de specifieke voorschriften inzake het samenladen en bij het 

vervoer van stoffen en voorwerpen van klasse 1 omschrijven
15.    De cursist kan de specifieke gevaren omschrijven die met ontplofbare en 

pyrotechnische stoffen en voorwerpen verband houden
Klasse 7
Inzicht
16.    De cursist kan de specifieke gevaren die met ioniserende straling verband 

houden omschrijven
17.    De cursist kan de specifieke voorschriften inzake verpakking, behandeling, 

samenlading en stuwage van radioactieve stoffen interpreteren
18.    De cursist kan de overige specifieke voorschriften met betrekking tot het 

vervoer van radioactieve stoffen interpreteren
19.    De cursist kan vaststellen welke bijzondere maatregelen genomen moeten 

worden in het geval van een ongeval waarbij radioactieve stoffen betrokken 
zijn

Maximum aantal cursisten
Per docent (kennis, inzicht en toepassing): 20 cursisten

Randvoorwaarden
●  ADR cursussen moeten voldoen aan het minimum aantal leseenheden uit 

ADR wetgeving
●  elke cursusdag voor de nascholing bestaat uit ten minste 7 klokuren
●  1 leseenheid ADR staat gelijk aan 0,45 klokuur
●  de individuele toepassingsoefeningen moeten plaatsvinden in samenhang met 

de theoretische opleiding
●  Als de cursist aansluitend (binnen 6 weken) de modules ADR basis, tank en 

klasse 1 of 7 volgt dan mag klasse 1 of 7 ook in 4 leseenheden gegeven worden. 
Mocht u hier gebruik van willen maken dan kunt u vanaf 1 april 2021 het 
opleidingsplan hierop aanpassen en via de gebruikelijke weg indienen bij CCV 
Certificering
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 7 Waarde nascholing en minimale opleidingsduur initiële cursus*

  .   Nascholing initieel incl. verlenging kan voor maximaal 14 uur per nascholingscyclus meetellen. Dit is 
ongeacht de combinaties (diverse combinaties mogelijk) of het doorlopen van de allesomvattende cursus. 

    .   Alle uren gevolgd bovenop de maximale waarde voor de code 95 worden in het systeem als Z-code
                              geregistreerd.

   Allesomvattende cursus (= max. 14 uur code 95) Losse modules (max. 14 uur code 95)

 Soort ADR Minimaal aantal uren Voor code Maximale Minimaal aantal uren Maximale waarde
 module  vereist volgens ADR 95 minimaal waarde voor vereist volgens ADR voor code 95
     aanvullen tot code 95
 Basis  13,5 (18 leseenheden) 2 x 7 14 13,5 (18 leseenheden) 2 x 7
 Tank  9 (12 leseenheden)  7  7 9 (12 leseenheden) 7
 Klasse 1  3 (4 leseenheden)  3,5   6 (8 leseenheden) 7
 Klasse 7  3 (4 leseenheden)  3,5 

 7
 6 (8 leseenheden) 7

 8  Waarde nascholing en minimale opleidingsduur verlengingscursus

   .  De allesomvattende herhalingsopleiding moet ten minste twee dagen duren. ADR wetgeving:
     8.2.2.5.2 De duur van de herhalingsopleiding met inbegrip van individuele praktische oefeningen  

moet ten minste twee dagen bedragen voor allesomvattende opleidingscursussen of ten minste  
de helft van de duur toegekend aan de overeenkomstige basisopleidingscursussen, of 
aanvangsspecialiteitencursussen, zoals aangegeven in 8.2.2.4.1 voor de afzonderlijke opleidingscursussen.

   . Nascholing verlenging incl. initieel is maximaal 14 uur ongeacht de combinaties (diverse combinaties   
    mogelijk).   . Cursus bestaande uit één module aangevuld tot 7 uur telt voor 7 uur code 95

   Allesomvattende cursus (= max. 14 uur code 95) Losse modules (max. 14 uur code 95)

 Soort ADR Minimaal aantal uren Voor code Maximale Minimaal aantal uren Maximale waarde
 module  volgens ADR 95 minimaal waarde voor volgens ADR voor code 95
     aanvullen tot code 95
 Basis  6,75 (9 leseenheden)  7 7 6,75 (9 leseenheden) 7 of 14
 Tank  4,5 (6 leseenheden)  4 

7
 4,5 (6 leseenheden)  7

 Klasse 1  1,5 (2 leseenheden)  1,5  3 (4 leseenheden)  7
 Klasse 7  1,5 (2 leseenheden)  1,5  3 (4 leseenheden)  7

Waarde nascholing en minimale opleidingsduur
Zie hieronder

In de handleiding certificeren leest u de uitleg 

voor het opstellen van een nascholingscursus.

https://www.cbr.nl/web/file?uuid=23b2168a-f5e4-4288-b4e7-2e90cfd6929f&owner=d214f7b5-5ce0-48dc-a521-4ef537c9d232&contentid=24735&mode=incontext
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Cursuscode en naam U02-2: Vervoer Afvalstoffen

Kwalificatie docent
● Vakdiploma Afvalstoffen, of
●  geldig VOL VCA certificaat of MVK niveau II of HVK niveau I, in combinatie 

met een geldig ADR certificaat (Basis + Tank), of
● geldig CCV-certificaat Veiligheidsadviseur Vervoer gevaarlijke stoffen, en
● beschikt over goede didactische vaardigheden

Doelstelling RVB
1.4, 2.2

Leerdoelen 
Kennis
1.    De cursist kent relevante wet- en regelgeving (o.a.: Wet milieubeheer, Besluit 

inzamelen afvalstoffen, Eural, EVOA, LAP3)
2.    De cursist beschikt over basiskennis van (gevaarlijke) afvalstoffenstromen
3.   De cursist is bekend met de inrichting en de uitrusting van het voertuig
Inzicht
1.   De cursist weet hoe te handelen bij calamiteiten
2.   De cursist kan omschrijven hoe afvalstoffen worden ingezameld
3.   De cursist kan de nodige veiligheidsmaatregelen benoemen
4.    De cursist kent de persoonlijke beschermingsmiddelen en weet wanneer hij 

welk beschermingsmiddel moet gebruiken

Maximum aantal cursisten
Per docent (kennis, inzicht): 16 cursisten

Randvoorwaarden
n.v.t.

Waarde nascholing en minimale opleidingsduur
7 of 14 uur (afhankelijk van opleidingsplan)

In de handleiding certificeren leest u de uitleg 

voor het opstellen van een nascholingscursus.

https://www.cbr.nl/web/file?uuid=23b2168a-f5e4-4288-b4e7-2e90cfd6929f&owner=d214f7b5-5ce0-48dc-a521-4ef537c9d232&contentid=24735&mode=incontext
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Cursuscode en naam U03-1: Lading zekeren

Kwalificatie docent
● geldig VOL VCA certificaat of MVK niveau II of HVK niveau I, en
● beschikt over goede didactische vaardigheden

Doelstelling RVB
1.4

Leerdoelen
Kennis
1.   De cursist kent de methodes en principes van ladingzekeren
2.   De cursist kent zijn wettelijke verantwoordelijkheid
3.    De cursist is zich bewust van de verschillende regelgeving in binnen- en 

(indien relevant voor de chauffeur) buitenland over vastzetmiddelen
Inzicht
1.   De cursist kent de krachten op de lading en begrijpt de invloed op de stabiliteit
Toepassing
1.   De cursist kan vastzetmiddelen juist gebruiken en toepassen
2.    De cursist kan een lading stuwen en verankeren op basis van de wettelijke 

eisen

Maximaal aantal cursisten
Per docent (kennis, inzicht en toepassing): 16 cursisten Per voertuig (toepassing): 
8 cursisten

Randvoorwaarden
●  (hulp)middel waarop de juiste toepassing van vastzetmiddelen is te oefenen 

(bijv: vrachtauto, afzetbak, container), lading en vastzetmaterialen

Waarde nascholing en minimale opleidingsduur
7 uur

In de handleiding certificeren leest u de uitleg 

voor het opstellen van een nascholingscursus.

https://www.cbr.nl/web/file?uuid=23b2168a-f5e4-4288-b4e7-2e90cfd6929f&owner=d214f7b5-5ce0-48dc-a521-4ef537c9d232&contentid=24735&mode=incontext
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Cursuscode en naam U04-1: Stil laden en lossen

Kwalificatie docent
●  beschikt over goede didactische vaardigheden

Doelstelling RVB
1.4

Leerdoelen
Kennis
1.   De cursist kent relevante regelgeving (lokale APV’s)
2.    De cursist kan technische oplossingen benoemen die bijdragen aan stil laden 

en lossen
Inzicht
1.   De cursist heeft een juiste beroepshouding bij het stil laden en lossen
Toepassing
1.  De cursist kan onnodige geluidshinder voorkomen tijdens laden en lossen

Maximaal aantal cursisten
Per docent (kennis, inzicht en toepassing): 16 cursisten 
Per voertuig (toepassing): 8 cursisten

Randvoorwaarden
● Ten minste twee praktijksimulaties
● Vrachtauto, lading en vastzetmaterialen
● Geluidsmeter

Waarde nascholing en minimale opleidingsduur
7 uur

In de handleiding certificeren leest u de uitleg 

voor het opstellen van een nascholingscursus.

https://www.cbr.nl/web/file?uuid=23b2168a-f5e4-4288-b4e7-2e90cfd6929f&owner=d214f7b5-5ce0-48dc-a521-4ef537c9d232&contentid=24735&mode=incontext
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>>
Raamwerk nascholingscursussen 

code 95 en ADR 

versie 8.1 - januari 202339

Cursuscode en naam U05-2: VCA

Kwalificatie docent
●  geldig VOL VCA certificaat of MVK niveau II of HVK niveau I, en
● beschikt over goede didactische vaardigheden

Doelstelling RVB
3.1, 3.3, 3.5 

Leerdoelen
Kennis
1.  De cursist kent de regels over veiligheid, overleg en inspecties
2.  De cursist weet wat een veilige werkplek is
3.  De cursist kan gevaarlijke stoffen herkennen
Inzicht
1.    De cursist kent de regelgeving en veiligheidsregels en kent zijn wettelijke 

verantwoordelijkheid
2.  De cursist weet hoe hij ongevallen kan voorkomen
3.  De cursist weet hoe te handelen bij ongevallen en noodsituaties
4.    De cursist kent de persoonlijke beschermingsmiddelen en weet wanneer hij 

welk beschermingsmiddel moet gebruiken
5.    De cursist kan specifieke werkzaamheden en omstandigheden herkennen en 

weet hoe hier mee om te gaan

Maximaal aantal cursisten
Per docent (kennis en inzicht): 20 cursisten 

Randvoorwaarden
niet van toepassing

Waarde nascholing en minimale opleidingsduur
7 of 14 uur (afhankelijk van opleidingsplan) 

In de handleiding certificeren leest u de uitleg 

voor het opstellen van een nascholingscursus.

https://www.cbr.nl/web/file?uuid=23b2168a-f5e4-4288-b4e7-2e90cfd6929f&owner=d214f7b5-5ce0-48dc-a521-4ef537c9d232&contentid=24735&mode=incontext
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>>
Raamwerk nascholingscursussen 

code 95 en ADR 

versie 8.1 - januari 202340

Cursuscode en naam U06-1: Veiligheid voor tankreinigers

Kwalificatie docent
●  geldig VOL VCA certificaat of MVK niveau II of HVK niveau I, en
● geldig ADR certificaat (basis), en
● geldig certificaat gasmeten NOGEPA 1.4, en
● beschikt over goede didactische vaardigheden

Doelstelling RVB
3.1, 3.5 

Leerdoelen
Kennis
1.   De cursist herkent veiligheidssignalering
2.  De cursist herkent gevaarlijke stoffen
3.  De cursist weet hoe een tank geventileerd of gesteriliseerd wordt
Inzicht
1.    De cursist kent persoonlijke beschermingsmiddelen en weet wanneer hij welk 

beschermingsmiddel moet gebruiken
2.   De cursist begrijpt de regels over hygiëne (optioneel: HACCP)
Toepassing
1.   De cursist kan een gasmeting in een tankwagen uitvoeren volgens NOGEPA 1.4
2.    De cursist kan een brand blussen
3.   (optioneel) De cursist kan een reinigingsbaan gebruiken

Maximaal aantal cursisten
Per docent (kennis, inzicht en toepassing): 16 cursisten 
Per voertuig (toepassing): 8 cursisten 

Randvoorwaarden
●  Tankwagen
●  gasmeetapparatuur
●  reinigingsbaan (indien van toepassing)
●  ATCN eisen

Waarde nascholing en minimale opleidingsduur
7 uur 

In de handleiding certificeren leest u de uitleg 

voor het opstellen van een nascholingscursus.

https://www.cbr.nl/web/file?uuid=23b2168a-f5e4-4288-b4e7-2e90cfd6929f&owner=d214f7b5-5ce0-48dc-a521-4ef537c9d232&contentid=24735&mode=incontext


Inhoudsopgave

1. Het raamwerk nascholingscursussen  

code 95 en ADR

2. Aanvraagprocedure

3.  Erkenningseisen

4.  Toezicht en sancties

5.  Bezwaar en beroep

6.  E-learningeisen

7. Simulatoreisen

8. Minimumeisen

 Woordenlijst

>>
Raamwerk nascholingscursussen 

code 95 en ADR 

versie 8.1 - januari 202341

Cursuscode en naam U07-1: Criminaliteitspreventie

Kwalificatie docent
●  beschikt over goede didactische vaardigheden

Doelstelling RVB
3.2, 3.5 

Leerdoelen
Kennis
1.   De cursist kent verschillende oorzaken van diefstal
2.  De cursist kan verschillende soorten overvallen benoemen.
3.    (optioneel) De cursist is op de hoogte van actuele vormen van criminaliteit (bijv.: 

terrorisme of illegale immigratie)
Inzicht
1.   De cursist is zich bewust van criminaliteit in de transportsector
2.    De cursist heeft inzicht in verschillende risico’s (bijv. social media, truckstops, 

risicogebieden in landen)
3.   De cursist kent preventieve maatregelen en voorzieningen
4.    De cursist heeft vaardigheden om overvallen te voorkomen en om met 

overvallen om te gaan (voorkomen van letselschade, signalement en aangifte, 
bijv. via RAAK-principe)

Maximaal aantal cursisten
Per docent (kennis, inzicht): 16 cursisten 

Randvoorwaarden
N.v.t.

Waarde nascholing en minimale opleidingsduur
7 uur 

In de handleiding certificeren leest u de uitleg 

voor het opstellen van een nascholingscursus.

https://www.cbr.nl/web/file?uuid=23b2168a-f5e4-4288-b4e7-2e90cfd6929f&owner=d214f7b5-5ce0-48dc-a521-4ef537c9d232&contentid=24735&mode=incontext
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>>
Raamwerk nascholingscursussen 

code 95 en ADR 

versie 8.1 - januari 202342

Cursuscode en naam U08-1: Chauffeur autotransport

Kwalificatie docent
●  geldig rijbewijs voor voertuig waarmee gewerkt wordt, en
●  geldig VOL VCA certificaat of MVK niveau II of HVK niveau I, en
●  beschikt over goede didactische vaardigheden

Doelstelling RVB
1.4

Leerdoelen
Kennis
1.   De cursist kent relevante wet- en regelgeving en documenten
2.   De cursist kent de techniek van de autotransporter
Inzicht
1.   De cursist kan auto’s op een juiste wijze laden en lossen
2.    De cursist begrijpt het belang van aandacht voor veiligheid tijdens het laden en 

lossen
3.    De cursist begrijpt het belang van aandacht voor communicatie tijdens het 

laden en lossen
Toepassing
1.   De cursist kan een schade-inspectie uitvoeren

Maximaal aantal cursisten
Per docent (kennis, inzicht en toepassing): 16 cursisten 
Per autotransporter (toepassing): 8 cursisten 

Randvoorwaarden
● Laden en lossen van auto’s is toegestaan, mits geborgd in opleidingsplan.  
 Dan ook aanwezig: autotransporter (minimaal C voertuig)
● Auto’s (als lading met evt. schade)
● Afgesloten terrein

Waarde nascholing en minimale opleidingsduur
7 uur

In de handleiding certificeren leest u de uitleg 

voor het opstellen van een nascholingscursus.

https://www.cbr.nl/web/file?uuid=23b2168a-f5e4-4288-b4e7-2e90cfd6929f&owner=d214f7b5-5ce0-48dc-a521-4ef537c9d232&contentid=24735&mode=incontext
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>>
Raamwerk nascholingscursussen 

code 95 en ADR 

versie 8.1 - januari 202343

Cursuscode en naam U09-1: Chauffeur exceptioneel transport

Kwalificatie docent
●  geldig rijbewijs voor voertuig waarmee gewerkt wordt, en
●  aanstellingspas transportbegeleider, en
●  beschikt over goede didactische vaardigheden

Doelstelling RVB
1.4

Leerdoelen
Kennis
1.   De cursist kent het verschil tussen nationaal en internationaal vervoer
2. De cursist kent diverse typen exceptioneel transport
Inzicht
1.   De cursist heeft inzicht in het voertuig en de lading
2.   De cursist kan omschrijven hoe er met exceptionele lading gereden moet  

worden
3.  De cursist begrijpt het belang van goede communicatie
4.  De cursist heeft inzicht in de techniek en de hydraulica van het voertuig
Toepassing
1.   De cursist past de wettelijke bepalingen en voorschriften toe

Maximaal aantal cursisten
Per docent (kennis en inzicht): 16 cursisten 
Per docent en voertuig (toepassing): 8 cursisten 

Randvoorwaarden
● het voertuig is minimaal 4 meter breed en/of minimaal 27,50 meter lang

Waarde nascholing en minimale opleidingsduur
7 uur

In de handleiding certificeren leest u de uitleg 

voor het opstellen van een nascholingscursus.

https://www.cbr.nl/web/file?uuid=23b2168a-f5e4-4288-b4e7-2e90cfd6929f&owner=d214f7b5-5ce0-48dc-a521-4ef537c9d232&contentid=24735&mode=incontext


Inhoudsopgave

1. Het raamwerk nascholingscursussen  

code 95 en ADR

2. Aanvraagprocedure

3.  Erkenningseisen

4.  Toezicht en sancties

5.  Bezwaar en beroep

6.  E-learningeisen

7. Simulatoreisen

8. Minimumeisen

 Woordenlijst

>>
Raamwerk nascholingscursussen 

code 95 en ADR 

versie 8.1 - januari 202344

Cursuscode en naam U10-1: Chauffeur geconditioneerd vervoer

Kwalificatie docent
●  geldig VOL VCA certificaat of MVK niveau II of HVK niveau I, en
● beschikt over goede didactische vaardigheden

Doelstelling RVB
1.4

Leerdoelen
Kennis
1.   De cursist kan de kwaliteit handhaven
2.  De cursist kent de relevante wet- en regelgeving
3.   De cursist heeft hygiëne- en productenkennis optioneel: HACCP)
4.  De cursist kan diverse productgroepen benoemen
5.  De cursist heeft basiskennis van techniek
Inzicht
1.   De cursist begrijpt de keten van conditionering
2.  De cursist kent het belang van klimaatbeheersing
3.  De cursist kent de procedures voor veilig laden en lossen
4.    De cursist kan verschillende koel- en verwarmingsinstallaties herkennen en op 

juiste wijze gebruiken
5.  De cursist weet hoe te handelen bij storingen

Maximaal aantal cursisten
Per docent (kennis en inzicht): 20 cursisten 

Randvoorwaarden
N.v.t.

Waarde nascholing en minimale opleidingsduur
7 uur

In de handleiding certificeren leest u de uitleg 

voor het opstellen van een nascholingscursus.

https://www.cbr.nl/web/file?uuid=23b2168a-f5e4-4288-b4e7-2e90cfd6929f&owner=d214f7b5-5ce0-48dc-a521-4ef537c9d232&contentid=24735&mode=incontext
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>>
Raamwerk nascholingscursussen 

code 95 en ADR 

versie 8.1 - januari 202345

Cursuscode en naam U11-1: Chauffeur sierteeltvervoer

Kwalificatie docent
● beschikt over goede didactische vaardigheden

Doelstelling RVB
1.4, 2.2

Leerdoelen
Kennis
1. De cursist heeft productkennis
2. De cursist kent de relevante documenten
Inzicht
1.   De cursist kent de logistieke keten van sierteeltproducten
2.  De cursist begrijpt de noodzaak van het conditioneren van de laadbak
3.  De cursist kent de procedures voor veilig laden en lossen
4.  De cursist begrijpt de keten van conditionering
5.  De cursist kent het belang van klimaatbeheersing
6.  De cursist kan verschillende koel- en verwarmingsinstallaties herkennen en op 

juiste wijze gebruiken
7.  De cursist weet hoe te handelen bij storingen

Maximaal aantal cursisten
Per docent (kennis en inzicht): 20 cursisten 

Randvoorwaarden
N.v.t.

Waarde nascholing en minimale opleidingsduur
7 uur

In de handleiding certificeren leest u de uitleg 

voor het opstellen van een nascholingscursus.

https://www.cbr.nl/web/file?uuid=23b2168a-f5e4-4288-b4e7-2e90cfd6929f&owner=d214f7b5-5ce0-48dc-a521-4ef537c9d232&contentid=24735&mode=incontext
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>>
Raamwerk nascholingscursussen 

code 95 en ADR 

versie 8.1 - januari 202346

Cursuscode en naam U12-1: Chauffeur pluimveetransport of chauffeur veetransport 

Kwalificatie docent
●  afhankelijk van de cursus: geldig getuigschrift CCV vakbekwaamheid 

pluimveetransport of veetransport of vergelijkbaar certificaat met een 
maximum geldigheid van vijf jaar, en

● beschikt over goede didactische vaardigheden

Doelstelling RVB
1.4

Leerdoelen
Kennis
1.   De cursist heeft kennis van dierenwelzijn
2.  De cursist weet welke regels er gelden rondom communicatie
Inzicht
1.   De cursist herkent het gedrag van diverse diersoorten en kan hiermee omgaan
2.  De cursist weet hoe te rijden met levend pluimvee of vee
3.   De cursist begrijpt waarom en hoe de laadruimte gereinigd en ontsmet moet 

worden
4. De cursist kan de wet- en regelgeving, transportdocumenten en vervoersregels 

op de juiste manier interpreteren 

Maximaal aantal cursisten
Per docent (kennis en inzicht): 20 cursisten 

Randvoorwaarden
● het lesmateriaal moet geaccordeerd zijn door het Ministerie van LNV

Waarde nascholing en minimale opleidingsduur
7 uur

In de handleiding certificeren leest u de uitleg 

voor het opstellen van een nascholingscursus.

https://www.cbr.nl/web/file?uuid=23b2168a-f5e4-4288-b4e7-2e90cfd6929f&owner=d214f7b5-5ce0-48dc-a521-4ef537c9d232&contentid=24735&mode=incontext
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>>
Raamwerk nascholingscursussen 

code 95 en ADR 

versie 8.1 - januari 202347

Cursuscode en naam U13-1: Transportbegeleider

Kwalificatie docent
●  geldig rijbewijs voor het voertuig waarmee gewerkt wordt; en
●  geldig CCV-certificaat Vakbekwaamheid transportbegeleider of aanstellingspas 

transportbegeleider; en
● beschikt over goede didactische vaardigheden

Doelstelling RVB
1.4, 2.2

Leerdoelen
Kennis
1.   De cursist is op de hoogte van ontheffingen
2.  De cursist kent de weginfrastructuur en het verkeer
Inzicht
1.   De cursist kan een rit voorbereiden en begeleiden
Toepassing
1.    De cursist kan op correcte wijze communiceren met de chauffeur van het  

andere voertuig
2. De cursist kan het overige verkeer beveiligen
3.  De cursist past relevante wet- en regelgeving toe

Maximaal aantal cursisten
Per docent (kennis, inzicht): 8 cursisten 
Per docent en voertuig (toepassing): 4 cursisten 

Randvoorwaarden
● begeleidingsvoertuig

Waarde nascholing en minimale opleidingsduur
7 uur

In de handleiding certificeren leest u de uitleg 

voor het opstellen van een nascholingscursus.

https://www.cbr.nl/web/file?uuid=23b2168a-f5e4-4288-b4e7-2e90cfd6929f&owner=d214f7b5-5ce0-48dc-a521-4ef537c9d232&contentid=24735&mode=incontext


Inhoudsopgave

1. Het raamwerk nascholingscursussen  

code 95 en ADR

2. Aanvraagprocedure

3.  Erkenningseisen

4.  Toezicht en sancties

5.  Bezwaar en beroep

6.  E-learningeisen

7. Simulatoreisen

8. Minimumeisen

 Woordenlijst

>>
Raamwerk nascholingscursussen 

code 95 en ADR 

versie 8.1 - januari 202348

Cursuscode en naam U14-1: Communicatieve en sociale vaardigheden

Kwalificatie docent
● beschikt over goede didactische vaardigheden

Doelstelling RVB
3.3, 3.4, 3.5, 3.6

Leerdoelen
Kennis
1.   De cursist weet hoe een klacht afgehandeld moet worden 
2.   De cursist kan verschillende dimensies van cultuur benoemen en herkent  

bijbehorende normen en waarden 
Inzicht
1.  De cursist begrijpt het effect van: 
 ● representativiteit;
 ● beroepshouding;
 ● commercieel gedrag - klantbenadering op het imago van de onderneming
2.  De cursist begrijpt dat communicatie een onderdeel is van de dienstverlening 
3.    De cursist kan gedragingen waarnemen en interpreteren (bijv.: ongewenst of 

afwijkend gedrag) 
4.   De cursist kent de gevolgen en oorzaken van ruisvorming 
5. De cursist kan omgaan met stresssituaties
Toepassing
1. De cursist kan handelen en denken vanuit diverse belanghebbenden 
2. De cursist kan feedback geven en ontvangen

Maximaal aantal cursisten
Per docent (kennis, inzicht en toepassing): 16 cursisten 

Randvoorwaarden
N.v.t.

Waarde nascholing en minimale opleidingsduur
7 uur

In de handleiding certificeren leest u de uitleg 

voor het opstellen van een nascholingscursus.

https://www.cbr.nl/web/file?uuid=23b2168a-f5e4-4288-b4e7-2e90cfd6929f&owner=d214f7b5-5ce0-48dc-a521-4ef537c9d232&contentid=24735&mode=incontext
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 Woordenlijst

>>
Raamwerk nascholingscursussen 

code 95 en ADR 

versie 8.1 - januari 202349

Cursuscode en naam U15-1: Sociale veiligheid en omgaan met agressie

Kwalificatie docent
● beschikt over goede didactische vaardigheden

Doelstelling RVB
3.3, 3.4, 3.5, 3.6

Leerdoelen
Kennis
1.   De cursist kan diverse soorten agressie en bijbehorende kenmerken benoemen 
Inzicht
1.   De cursist begrijpt wat verbale en non-verbale communicatie is 
Toepassing
1.  De cursist kan gedrag bespreekbaar maken (feedback geven en ontvangen) 
2.  De cursist kan omgaan met conflicten en stress
3.  De cursist kan agressie herkennen, proberen te voorkomen en er mee omgaan

Maximaal aantal cursisten
Per docent (kennis, inzicht en toepassing): 16 cursisten 

Randvoorwaarden
N.v.t.

Waarde nascholing en minimale opleidingsduur
7 uur

In de handleiding certificeren leest u de uitleg 

voor het opstellen van een nascholingscursus.

https://www.cbr.nl/web/file?uuid=23b2168a-f5e4-4288-b4e7-2e90cfd6929f&owner=d214f7b5-5ce0-48dc-a521-4ef537c9d232&contentid=24735&mode=incontext
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>>
Raamwerk nascholingscursussen 

code 95 en ADR 

versie 8.1 - januari 202350

Cursuscode en naam U16-2: Heftruck

Kwalificatie docent
●  beschikt over goede didactische vaardigheden, en afhankelijk van het gebruikte 

voertuig: 
●  geldig persoonlijk certificaat vorkhef- of reachtruckchauffeur 

Doelstelling RVB
1.4, 3.1, 3.3

Leerdoelen
Kennis
1.  De cursist kent de relevante wet- en regelgeving 
2.  De cursist kent de effecten op het milieu 
Inzicht
1.   De cursist kan de werkwijze van materiaal en materieel benoemen 
2.  De cursist kan het effect van belading en belasting noemen 
3.  De cursist begrijpt het belang van ergonomie 
Toepassing
1.    De cursist past veiligheid toe in het gebruik van materiaal en materieel tijdens 

het laden en lossen 
2.  De cursist past een goede rijtechniek toe 

Maximaal aantal cursisten
Per docent (kennis en inzicht): 16 cursisten 
Per docent (toepassing): 8 cursisten 
Per voertuig (toepassing): 2 cursisten 

Randvoorwaarden
● cursus richt zich op het laden- en lossen van de vrachtauto 
● heftruck en reachtruck mogen gecombineerd worden in één cursus 
● geschikte ruimte waar met gekozen voertuig geladen en gelost kan worden 
● cursus moet worden uitgevoerd met goedgekeurde en werkende: 
 - Heftruck / reachtruck, of 
 - Containerheftruck, of 
 - Terminaltrekker 

Waarde nascholing en minimale opleidingsduur
7 of 14 uur (afhankelijk van het opleidingsplan)

In de handleiding certificeren leest u de uitleg 

voor het opstellen van een nascholingscursus.

https://www.cbr.nl/web/file?uuid=23b2168a-f5e4-4288-b4e7-2e90cfd6929f&owner=d214f7b5-5ce0-48dc-a521-4ef537c9d232&contentid=24735&mode=incontext
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Cursuscode en naam U17-1: Gebruik laad- en losmaterieel   

Kwalificatie docent
Het certificaat/rijbewijs past bij het voertuig waarmee de cursus wordt uitgevoerd: 
●  Meeneemheftruck: geldig persoonlijk certificaat Heftruck en geldig rijbewijs 

voor het voertuig waar de meeneemheftruck aan zit, of; 
●  Auto met containerafzetsysteem: geldig rijbewijs voor het voertuig waarop de 

kraan of het containerafzetsysteem is gemonteerd, of 
●  Elektronische Pallet Truck (EPT): geldig ARBO-certificaat en geldig rijbewijs 

voor het voertuig waarmee de cursus wordt uitgevoerd, of
●  Autolaadkraan: TCVT gecertificeerd Machinist Autolaadkraan en geldig 

rijbewijs voor het voertuig waarop de kraan is gemonteerd, en 
●  beschikt over goede didactische vaardigheden 

Doelstelling RVB
1.4, 3.1, 3.3 

Leerdoelen
Kennis
1.   De cursist kent relevante wet- en regelgeving 
Inzicht
1.   De cursist begrijpt de opbouw en werking van het laad-/ losmaterieel 
2.  De cursist snapt het belang van onderhoud en keuringen 
3.  De cursist begrijpt het belang van ergonomie 
Toepassing
1.   De cursist kan het laad-/ losmaterieel gebruiksgereed maken 
2.  De cursist kan dagelijks onderhoud en een preventieve controle uitvoeren 
3.  De cursist kan het laad-/ losmaterieel bedienen 
4.  De cursist kan een last behandelen 
5.  De cursist past veiligheid toe in het gebruik van laad-/ en losmaterieel 
6.  De cursist werkt milieuverantwoord 

Maximaal aantal cursisten
Per docent (kennis, inzicht en toepassing): 16 cursisten 
Per voertuig (toepassing): 8 cursisten 

Randvoorwaarden
● cursus kan uitgevoerd worden met o.a. het volgende laad- /losmaterieel: 
 -  meeneemheftruck 
 -  meeneemstapelaar 
 -  autolaadkraan 
 -  auto met containerafzetsysteem 
 -  vrachtauto 
 -    pompwagen (elektrisch): /elektronische pallet truck (EPT) i.c.m. vrachtauto 

of laadbak
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● ondergrondse containers 
 -  onderhoud en schoonmaken 
 -  CE norm voor product- en arbeidsveiligheid 
 -  Systemen en opnamehulpstukken 

Waarde nascholing en minimale opleidingsduur
7 uur

In de handleiding certificeren leest u de uitleg 

voor het opstellen van een nascholingscursus.

https://www.cbr.nl/web/file?uuid=23b2168a-f5e4-4288-b4e7-2e90cfd6929f&owner=d214f7b5-5ce0-48dc-a521-4ef537c9d232&contentid=24735&mode=incontext
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Cursuscode en naam U18-3: Werken met de autolaadkraan

Kwalificatie docent
●  geldig rijbewijs voor het voertuig waarop de kraan is gemonteerd, en 
●  geldig VOL VCA certificaat of MVK niveau II of HVK niveau I, en 
●  TCVT gecertificeerd Machinist autolaadkraan, en 
●  beschikt over goede didactische vaardigheden 

Doelstelling RVB
1.4, 3.1, 3.3, 3.5

Leerdoelen
Kennis
1.   De cursist kent relevante arbo wet- en regelgeving 
Inzicht
1.   De cursist begrijpt veiligheid en persoonlijke risico’s 
2.    De cursist kent persoonlijke beschermingsmiddelen en weet wanneer hij welk 

beschermingsmiddel moet gebruiken 
Toepassing
1.  De cursist kan veilig en verantwoord laden en lossen 
2.  De cursist kan onderhoud aan het materieel uitvoeren 
3.    De cursist kan de autolaadkraan plaatsen en het voertuig waarop de kraan 

geplaatst is besturen 
4.  De cursist kan milieuverantwoord werken 
5.   De cursist past de communicatie-afspraken rondom werken met de 

autolaadkraan toe 

Maximaal aantal cursisten
Per docent (kennis, inzicht en toepassing): 16 cursisten
Per voertuig (toepassing): 4 cursisten 

Randvoorwaarden
●  De autolaadkraan wordt gebruikt om lading van het eigen voertuig te laden en 

te lossen 

Waarde nascholing en minimale opleidingsduur
7, 14 of 21 uur (afhankelijk van het opleidingsplan) 

In de handleiding certificeren leest u de uitleg 

voor het opstellen van een nascholingscursus.

https://www.cbr.nl/web/file?uuid=23b2168a-f5e4-4288-b4e7-2e90cfd6929f&owner=d214f7b5-5ce0-48dc-a521-4ef537c9d232&contentid=24735&mode=incontext
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Cursuscode en naam U19-1: Leefstijl

Kwalificatie docent
● beschikt over goede didactische vaardigheden

Doelstelling RVB
3.3, 3.4, 3.5

Leerdoelen 
Kennis
1.   De cursist kent de voeding en maaltijdschijf 
Inzicht
1.   De cursist begrijpt het belang van gezonde voeding en de risico’s van  

ongezonde voeding 
2.  De cursist weet wat de invloed van bewegen op de gezondheid is 
3.  De cursist snapt de risico’s van alcohol en roken 
4.  De cursist kan omgaan met stress en werkdruk 
5.  (optioneel) De cursist snapt de risico’s van drugs 
6.  (optioneel) De cursist begrijpt de relatie tussen slapen en gezondheid

Maximaal aantal cursisten
Per docent (kennis en inzicht): 16 cursisten 

Randvoorwaarden
● Leerdoelen worden behandeld in relatie tot het beroep van chauffeur

Waarde nascholing en minimale opleidingsduur
7 uur

In de handleiding certificeren leest u de uitleg 

voor het opstellen van een nascholingscursus.

https://www.cbr.nl/web/file?uuid=23b2168a-f5e4-4288-b4e7-2e90cfd6929f&owner=d214f7b5-5ce0-48dc-a521-4ef537c9d232&contentid=24735&mode=incontext
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Cursuscode en naam U20-1: Fysieke belasting

Kwalificatie docent
● beschikt over goede didactische vaardigheden

Doelstelling RVB
3.3, 3.4

Leerdoelen
Kennis
1.  De cursist kent vormen, oorzaken en gevolgen van fysieke belasting 
2.  De cursist kent relevante wet- en regelgeving (arbo en verkeersveiligheid) 
Inzicht
1.  De cursist weet hoe fysieke overbelasting voorkomen kan worden 
2.  De cursist kan de eigen werksituatie evalueren en indien nodig verbeteren 
3.   De cursist snapt het belang van het op een veilige en verantwoorde manier in 

en uit het voertuig (cabine, laadruimte) stappen 
Toepassing
1.  De cursist kan de chauffeursstoel correct instellen 
2.  De cursist past een juiste zit- en stuurhouding toe 
3.  De cursist gebruikt juiste werk- en tiltechnieken 

Maximaal aantal cursisten
Per docent (kennis, inzicht en toepassing): 16 cursisten 

Randvoorwaarden
● materiaal/materieel-eisen: 
 -  van toepassing zijnde tilhulpmiddelen 
 -  chauffeursstoel 

Waarde nascholing en minimale opleidingsduur
7 uur

In de handleiding certificeren leest u de uitleg 

voor het opstellen van een nascholingscursus.

https://www.cbr.nl/web/file?uuid=23b2168a-f5e4-4288-b4e7-2e90cfd6929f&owner=d214f7b5-5ce0-48dc-a521-4ef537c9d232&contentid=24735&mode=incontext
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Cursuscode en naam U21-1: EHBO onderweg

Kwalificatie docent
●  geldig certificaat Instructeur Eerste Hulp of Instructeur LPEV of vergelijkbaar, 

en
●  beschikt over goede didactische vaardigheden

Doelstelling RVB
3.1, 3.3, 3.5

Leerdoelen
Kennis
1. De cursist heeft kennis van de ABCDE methodiek
Inzicht
1.  De cursistkent de oorzaak en gevolgen van:
 -  Stilstand van de bloedsomloop
 -  Uitwendige wonden
 -  Brandwonden
 -  Kneuzingen en verstuikingen
 -  Ontwrichting en botbreuken
 -  Oogletsels
 -  Vergiftiging
 -  Elektriciteitsongevallen
Toepassing
1.  De cursist kan een slachtoffer over korte afstand vervoeren
2.  De cursist kan verband- en hulpmiddelen juist gebruiken
3.  De cursist kan reanimeren en een AED gebruiken

Maximaal aantal cursisten
Per docent (kennis, inzicht en toepassing): 16 cursisten 

Randvoorwaarden
●  De cursus richt zich op eerste hulp door chauffeurs in de dagelijkse praktijk 

(denk aan letsels tijdens laden en lossen)
●  Bedrijfsspecifieke leerdoelen zoals de ontruiming van een pand vallen buiten 

de cursus

Waarde nascholing en minimale opleidingsduur
7 uur

In de handleiding certificeren leest u de uitleg 

voor het opstellen van een nascholingscursus.

https://www.cbr.nl/web/file?uuid=23b2168a-f5e4-4288-b4e7-2e90cfd6929f&owner=d214f7b5-5ce0-48dc-a521-4ef537c9d232&contentid=24735&mode=incontext
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Cursuscode en naam U22-1: Baantraining

Kwalificatie docent
Het certificaat past bij het voertuig waarmee de cursus wordt uitgevoerd: 
●  geldig WRM-certificaat of geldig PTN-certificaat, en
●  geldig rijbewijs voor voertuig waarmee gewerkt wordt, en
●  beschikt over goede didactische vaardigheden

Doelstelling RVB
1.1, 1.2, 1.3

Leerdoelen
Kennis
1.  De cursist kent de invloed van banden op de wegligging
2.  De cursist kent de moderne actieve en passieve veiligheidssystemen
Inzicht
1.    De cursist snapt de invloed van weertypes op de verkeersveiligheid (wegdek en 

gripcirkel)
2.  De cursist begrijpt kinetische energie en de gevolgen daarvan
Toepassing
1.  De cursist past een juiste zit- en stuurhouding toe
2.  De cursist kan spiegels correct afstellen op een spiegelafstelplaats
3.  De cursist kan een noodstop maken
4.  De cursist kan omgaan met een bermsituatie en gripverschil
5.  De cursist kan afstand houden

Maximaal aantal cursisten
Per docent (kennis en inzicht): 16 cursisten
Per docent (toepassing): 8 cursisten 
Per voertuig (toepassing): 2 cursisten  

Randvoorwaarden
● voertuig waarvoor rijbewijs C/CE of D/DE vereist is
● door CCV goedgekeurde (slip)baan
● door CCV op wettelijke punten gecontroleerde spiegelafstelplaats

Waarde nascholing en minimale opleidingsduur
7 uur

In de handleiding certificeren leest u de uitleg 

voor het opstellen van een nascholingscursus.

https://www.cbr.nl/web/file?uuid=23b2168a-f5e4-4288-b4e7-2e90cfd6929f&owner=d214f7b5-5ce0-48dc-a521-4ef537c9d232&contentid=24735&mode=incontext
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Cursuscode en naam U23-1: Digitale tachograaf en boordcomputers

Kwalificatie docent
• beschikt over goede didactische vaardigheden

Doelstelling RVB
2.1, 2.2, 2.3

Leerdoelen
Kennis
1.    De cursist kent relevante wet- en regelgeving over digitale tachograaf, arbeids-, 

rij- en rusttijden inclusief de verplichtingen van de chauffeur
2.    De cursist weet wat een controle inhoudt en kan benoemen welke bevoegde 

instanties deze uitvoeren
3.  (optioneel) De cursist weet wat tracking & tracing inhoudt
4.  (optioneel) De cursist weet wat een verloningssysteem is
Inzicht
1.  (optioneel) De cursist begrijpt het waarom en de werking van een boordcomputer
Toepassing
1.  De cursist kent de werking van de digitale tachograaf en kan deze bedienen

Maximaal aantal cursisten
Per docent (kennis, inzicht en toepassing): 16 cursisten 

Randvoorwaarden
●  werking en bediening van de digitale tachograaf wordt geoefend aan de hand 

van praktijksituaties
● een werkend model digitale tachograaf of hoogwaardige simulatie. Bij het 

gebruik van een enkele simulator wordt in het lesplan de actieve rol van de 
overige cursisten omschreven.

● instructiemateriaal in gebruik zijnde boordcomputer (optioneel)

Waarde nascholing en minimale opleidingsduur
7 uur

In de handleiding certificeren leest u de uitleg 

voor het opstellen van een nascholingscursus.

https://www.cbr.nl/web/file?uuid=23b2168a-f5e4-4288-b4e7-2e90cfd6929f&owner=d214f7b5-5ce0-48dc-a521-4ef537c9d232&contentid=24735&mode=incontext
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Cursuscode en naam U24-1: Chauffeursdag

Kwalificatie docent
●  geldig WRM-certificaat of geldig PTN-certificaat dat past bij het voertuig. 

Dit geldt voor de toepassingsonderdelen binnen RVB 1, met uitzondering 
van methodes/principes van ladingzekeren en toepassen vastzetmateriaal, 
krachten op de lading en laden en lossen. Bovendien geldt dit binnen RVB 2 
voor het leerdoel verkeerswetgeving en -regelgeving

●  Bij de toepassingsleerdoelen: geldig certificaat/rijbewijs dat past bij het 
voertuig waarmee het onderdeel wordt uitgevoerd

●  Bij de kennis- en inzichtleerdoelen: beschikt over goede didactische vaardig-
heden

Doelstelling RVB
Alle doelstellingen

Leerdoelen
Kennis
1. De cursist kent relevante verkeerswet en –regelgeving (RVB2)
2. De cursist kent relevante vervoersdocumenten (RVB2)
3. De cursist weet hoe een klacht afgehandeld moet worden (RVB3)
4.  De cursist heeft kennis van koppelkrommen, het optimaal gebruiksbereik van de 

toerenteller en dekkingsdiagrammen overbrengingsverhoudingen (RVB1).
Inzicht
1.  De cursist begrijpt het waarom en de werking van de digitale tachograaf (RVB2)
2. De cursist begrijpt het waarom en de werking van de boordcomputer (RVB2)
3. De cursist is bewust van het effect van communicatie (RVB3)
4.  De cursist begrijpt het belang van representativiteit, beroepshouding en 

klantbenadering (RVB3)
5. De cursist kent vormen, oorzaken en gevolgen van fysieke belasting (RVB3)
6. De cursist begrijpt de noodzaak van een gezonde leefstijl (RVB3)
Toepassing
1. De cursist past een juiste rijtechniek (kijken, observeren, concentreren) toe (RVB1)
2.  De cursist past juiste methodes/principes van lading zekeren toe en gebruikt 

vastzetmateriaal correct (RVB1)
3. De cursist is zich bewust van krachten op de lading en de gevolgen hiervan (RVB1)
4. De cursist past de juiste remtechnieken toe (RVB1)
5. De cursist beheerst het voertuig (RVB1)
6. De cursist past een juiste bochtentechniek toe (RVB1)
7. De cursist kan omgaan met weersomstandigheden (RVB1)
8. De cursist kan manoeuvreren (RVB1)
9. De cursist kan sneeuwkettingen om banden leggen (RVB1)
10.  De cursist kan correct de spiegels afstellen en de zit- en stuurhouding 

instellen (RVB1)
11.  De cursist kan laden en lossen (RVB1)
12.  De cursist kan een schadeformulier invullen (RVB3)
13.  De cursist kan goederen op een correcte wijze verplaatsen (RVB3)
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14.  De cursist kan de meest voorkomende slijtage herkennen, aanwijzen en 
voorkomen. Kan kleine storingen vinden, oplossen en kan disfuncties 
voorkomen (RVB1)

Maximaal aantal cursisten
Per docent (kennis, inzicht en toepassing): 20 cursisten 
Per voertuig: 10 cursisten

Randvoorwaarden
Afhankelijk van het gekozen leerdoel:
● vrachtauto’s of bussen
● door CCV op wettelijke punten gecontroleerde spiegelafstelplaats 
● laad- en losmiddelen
● een werkend model digitale tachograaf of hoogwaardige simulatie
●  uit elke doelstelling van de RVB (1, 2 en 3) moet er ten minste 1 leerdoel aan 

bod komen. De codering is als volgt: RVB 1, RVB 2, RVB 3
●  per opleidingsplan moeten er minimaal 3 en mogen maximaal 6 leerdoelen 

gekozen worden waarbij vrije ruimteonderwerp(en)/leerdoel(en) ook meetellen.

Waarde nascholing en minimale opleidingsduur
7 uur

In de handleiding certificeren leest u de uitleg 

voor het opstellen van een nascholingscursus.

https://www.cbr.nl/web/file?uuid=23b2168a-f5e4-4288-b4e7-2e90cfd6929f&owner=d214f7b5-5ce0-48dc-a521-4ef537c9d232&contentid=24735&mode=incontext
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Cursuscode en naam U25-1: Rijoptimalisatie II

Kwalificatie docent
●  geldig WRM-certificaat of geldig PTN-certificaat, dat past bij het voertuig 

waarmee de cursus wordt uitgevoerd

Doelstelling RVB
1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6

Leerdoelen
Kennis
1.   De cursist kan de elementen van een voertuigcontrole benoemen
2.  De cursist heeft verkeerskennis
3.  De cursist weet welke manoeuvreerschades veel voorkomen
Inzicht
1.    De cursist weet wat waarnemen, observeren, concentreren bijdraagt aan een 

goede rijtechniek
2.  De cursist kent de gevolgen van snelheid, reactietijd en kinetische energie
3.    De cursist kent het effect van zijn houding/gedragingen t.o.v. andere 

weggebruikers
4.  De cursist snapt het belang van gevaarherkenning
5.    De cursist weet welke actuele veiligheidsvoorzieningen wanneer gebruikt 

moeten worden
6.  De cursist weet hoe schade afgehandeld wordt (schadeformulier / app)
7.  De cursist ziet in hoe de spiegelstand bijdraagt aan een goede kijktechniek
8.  De cursist kan incidenten bij het laden en lossen voorkomen
Toepassing
1.   De cursist kan manoeuvreren met een juiste rijtechniek

Maximaal aantal cursisten
Per docent (kennis, inzicht en toepassing): 16 cursisten 
Per voertuig (toepassing): 8 cursisten 

Randvoorwaarden
● De cursus wordt uitgevoerd met een vrachtauto of bus

Waarde nascholing en minimale opleidingsduur
7 uur

In de handleiding certificeren leest u de uitleg 

voor het opstellen van een nascholingscursus.

https://www.cbr.nl/web/file?uuid=23b2168a-f5e4-4288-b4e7-2e90cfd6929f&owner=d214f7b5-5ce0-48dc-a521-4ef537c9d232&contentid=24735&mode=incontext
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Cursuscode en naam U28-1: Chauffeur betonmixer

Kwalificatie docent
●  geldig VOL VCA certificaat of MVK niveau II of HVK niveau I, en
● beschikt over goede didactische vaardigheden

Doelstelling RVB
1.4, 1.6, 3.1, 3.3

Leerdoelen
Kennis
1.  De cursist weet hoe aansprakelijkheid geregeld is
Inzicht
1.   De cursist draagt bij aan de veiligheid op de centrale
2.  De cursist begrijpt het belang van defensief rijden bij het vervoeren van beton
3.  De cursist weet hoe te rijden met een betonmixer
4.  De cursist begrijpt specifieke veiligheid voor:
 -  mens (incl. het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen),
 -  materie,
 -  machine,
 -  milieu

Maximaal aantal cursisten
Per docent (kennis en inzicht): 20 cursisten 

Randvoorwaarden
N.v.t.

Waarde nascholing en minimale opleidingsduur
7 uur

In de handleiding certificeren leest u de uitleg 

voor het opstellen van een nascholingscursus.

https://www.cbr.nl/web/file?uuid=23b2168a-f5e4-4288-b4e7-2e90cfd6929f&owner=d214f7b5-5ce0-48dc-a521-4ef537c9d232&contentid=24735&mode=incontext
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>>
Raamwerk nascholingscursussen 

code 95 en ADR 

versie 8.1 - januari 202363

Cursuscode en naam U29-1: Chauffeur veevoeder

Kwalificatie docent
●  geldig VOL VCA certificaat of MVK niveau II of HVK niveau I, en
● beschikt over goede didactische vaardigheden

Doelstelling RVB
1.4, 1.6, 2.2 

Leerdoelen
Kennis
1.    De cursist kent de relevante wet- en regelgeving van het transport van 

diervoeders
2.    De cursist weet wat de taken en verantwoordelijkheden van de chauffeur 

veevoeder zijn
3.   De cursist kent de voorwaarden voor laden en lossen
Inzicht
1.    De cursist begrijpt waarom de basisinrichting van de wagen kan verschillen per 

soort grondstof
Toepassing
1.  De cursist maakt juist gebruik van transportmiddelen
2.  De cursist past reinigingsprotocollen en -middelen correct toe
3.  De cursist gebruikt persoonlijke beschermingsmiddelen juist

Maximaal aantal cursisten
Per docent (kennis, inzicht en toepassing): 16 cursisten 
Per voertuig (toepassing): 8 cursisten

Randvoorwaarden
● voertuig met geleegde maar nog niet gereinigde laadruimte

Waarde nascholing en minimale opleidingsduur
7 uur

In de handleiding certificeren leest u de uitleg 

voor het opstellen van een nascholingscursus.

https://www.cbr.nl/web/file?uuid=23b2168a-f5e4-4288-b4e7-2e90cfd6929f&owner=d214f7b5-5ce0-48dc-a521-4ef537c9d232&contentid=24735&mode=incontext
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>>
Raamwerk nascholingscursussen 

code 95 en ADR 

versie 8.1 - januari 202364

Cursuscode en naam U30-1: Veilig werken met de vrachtauto II

Kwalificatie docent
●  geldig rijbewijs/certificaat voor het materieel waarmee de cursus wordt 

uitgevoerd, en
●  geldig VOL-VCA certificaat of MVK niveau II of HVK niveau I, en
●  beschikt over goede didactische vaardigheden

Doelstelling RVB
1.4, 1.6 

Leerdoelen
Kennis
1.  De cursist kent de relevante wet- en regelgeving
2.    De cursist is op de hoogte van algemene bepalingen m.b.t. relevante systemen 

(o.a. keuring, specifiek onderhoud)
3.  De cursist heeft technische basiskennis van het systeem
Toepassing
1.  De cursist kan de vrachtauto gebruiksgereed maken
2.   De cursist kan preventieve controle en onderhoud op vrachtauto en materieel 

uitvoeren
3.    De cursist kent de werking van relevante systemen en kan deze systemen 

bedienen
4.    De cursist kan het materieel op een juiste wijze positioneren op de vrachtauto 

en manoeuvreren met de vrachtauto inclusief materieel.
5.   De cursist houdt rekening met veiligheidsaspecten
6.  De cursist kan materieel correct op de vrachtauto laden en lossen

Maximaal aantal cursisten
Per docent (kennis, inzicht en toepassing): 16 cursisten
Per voertuig (toepassing): 8 cursisten 

Randvoorwaarden
● vrachtauto, waarmee materieel vervoerd kan worden
●  Laden en lossen van materieel kan met vrachtauto, losse oplegger of 

aanhangwagen worden uitgevoerd
● materieel bij uitvoering inzetten, onder andere:
 -  shovel
 -  grondverzetmachine
 -  verreiker
 -  bergingsvoertuig
 -  mobiele hoogwerker
●  Cursus richt zich op het veilig werken met de vrachtauto, inclusief laden en lossen 

van materieel op de vrachtauto en niet op het gebruik van het materieel zelf

Waarde nascholing en minimale opleidingsduur
7 uur

In de handleiding certificeren leest u de uitleg 

voor het opstellen van een nascholingscursus.

https://www.cbr.nl/web/file?uuid=23b2168a-f5e4-4288-b4e7-2e90cfd6929f&owner=d214f7b5-5ce0-48dc-a521-4ef537c9d232&contentid=24735&mode=incontext


Inhoudsopgave

1. Het raamwerk nascholingscursussen  

code 95 en ADR

2. Aanvraagprocedure

3.  Erkenningseisen

4.  Toezicht en sancties

5.  Bezwaar en beroep

6.  E-learningeisen

7. Simulatoreisen

8. Minimumeisen

 Woordenlijst

>>
Raamwerk nascholingscursussen 

code 95 en ADR 

versie 8.1 - januari 202365

Cursuscode en naam U32-2 : Touringcar chauffeur basis 

Kwalificatie docent
●  Goede didactische vaardigheden
●  Geldig diploma/certificaat touringcar chauffeur

Doelstelling RVB
1.5, 1.6, 2.3 3.5, 3.6, 3.8 

Leerdoelen
Kennis
1.  De cursist kan de verschillende soorten touringcarreizen benoemen
2. De cursist weet welke organisaties in de touringcarbranche actief zijn
3. De cursist kan verwijzen naar voorwaarden (KNV busvervoer) en ANVR
4.  De cursist heeft de noodzakelijke (nationale) topografische en  

infrastructurele kennis
5.  De cursist kan de belangrijkste toeristische bestemmingen in Nederland 

benoemen
6. De cursist kan de invloed van de touringcar op het milieu benoemen
Inzicht
1.  De cursist heeft inzicht welke documenten nodig zijn bij het touringcar 

vervoer; persoonlijke documenten
2. De cursist heeft inzicht hoe hij moet handelen in geval van
 a.  Betalingen
 b.  Verlies en diefstal
 c.  Ongevallen en technische storingen
 d.  Ziektes - allergieën en sterfgevallen
3.    De cursist begrijpt wat de gevolgen zijn van alcohol, geneesmiddelen, drugs- 

en telefoongebruik tijdens het rijden
4.    De cursist heeft het inzicht dat een gezonde levensstijl en goede zithouding 

bijdraagt aan de gezond en het welzijn van de chauffeur
5.    De cursist begrijpt de regels over rij- en rusttijden en weet waartoe deze regels 

dienen
6.  De cursist begrijpt het belang van levensreddende handelingen
Toepassing
1.  De cursist kan actuele verkeersinformatie verwerken in het bepalen van de 

route
2. De cursist kan gasten verwelkomen

Maximaal aantal cursisten
Per docent (kennis, inzicht, toepassing) 16 cursisten 

Randvoorwaarden
●  afhankelijk van uitvoering: touringcar met werkende apparatuur  

(bijv. microfoon)

Waarde nascholing en minimale opleidingsduur
7 of 14 uur (afhankelijk van opleidingsplan)

In de handleiding certificeren leest u de uitleg 

voor het opstellen van een nascholingscursus.

https://www.cbr.nl/web/file?uuid=23b2168a-f5e4-4288-b4e7-2e90cfd6929f&owner=d214f7b5-5ce0-48dc-a521-4ef537c9d232&contentid=24735&mode=incontext
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>>
Raamwerk nascholingscursussen 

code 95 en ADR 

versie 8.1 - januari 202366

Cursuscode en naam U33-2 : Touringcar chauffeur gevorderden 

Kwalificatie docent
●  Goede didactische vaardigheden
●  Geldig diploma/certificaat touringcar chauffeur

Doelstelling RVB
1.5, 1.6, 2.3 3.5, 3.6, 3.8

Leerdoelen
Kennis
1. De cursist weet welke rol touringcarvervoer in toerisme heeft
2. De cursist heeft kennis hoe betalingen kunnen worden afgehandeld
3.  De cursist heeft kennis welke vormen van touringcar vervoer binnen Europa 

voorkomen
4. De cursist kan de verschillende vergunningen benoemen
5.  De cursist kan ten aanzien van toeristische attracties in Europa de volgende 

elementen benoemen
 a.  Landschappen en klimaat
 b.  Toeristische gebieden en steden
 c.  Taalgebieden en de staatsinrichting
Inzicht
1.  De cursist heeft inzicht in reisprogramma en weet welke factoren deze kan 

beïnvloeden
2. De cursist heeft inzicht hoe hij een voertuig inspectie moet uitvoeren
3. De cursist heeft inzicht hoe schades afgehandeld dienen te worden
4. De cursist begrijpt hoe internationale routes lopen
5.  De cursist begrijpt de regels over rij- en rusttijden en weet waartoe deze regels 

dienen
6. De cursist kan uitleggen wat een reisplan inhoudt en waartoe het reisplan dient

Toepassing
1. De cursist kan gasten te woord staan en op een juiste manier communiceren
2. De cursist kan omgaan met conf licten en weet hoe hij hierop moet inspelen

Maximaal aantal cursisten
Per docent (kennis, inzicht, toepassing) 16 cursisten 

Randvoorwaarden
●  afhankelijk van uitvoering: touringcar met werkende apparatuur  

(bijv. microfoon)

Waarde nascholing en minimale opleidingsduur
7 of 14 uur (afhankelijk van opleidingsplan)

In de handleiding certificeren leest u de uitleg 

voor het opstellen van een nascholingscursus.

https://www.cbr.nl/web/file?uuid=23b2168a-f5e4-4288-b4e7-2e90cfd6929f&owner=d214f7b5-5ce0-48dc-a521-4ef537c9d232&contentid=24735&mode=incontext
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>>
Raamwerk nascholingscursussen 

code 95 en ADR 

versie 8.1 - januari 202367

Cursuscode en naam U33-3: Reisbegeleiding (vervallen/aan te vragen tot 1-1-2022)

Kwalificatie docent
●  beschikt over goede didactische vaardigheden, en
●  beschikt over goede rapportagevaardigheden, en
●  beschikt over aantoonbare kennis van de touringcarbranche

Doelstelling RVB
1.5, 1.6, 2.3, 3.5, 3.6, 3.8

Leerdoelen
Kennis
1.  De cursist kent de definitie van toerisme
2.    De cursist is op de hoogte van organisaties en voorwaarden (bijv: Visa, 

Ambassades, ANVR, SOS Internationaal, SKTB)
3.  De cursist kent de relevante documenten
4.  De cursist kent de voor toerisme belangrijke topografie
5.  De cursist is bekend met de betreffende cultuur en staatsinrichting
6.  De cursist is bekend met het internet en social media
7.  De cursist kent de regels m.b.t. rij- en rusttijden
Inzicht
1.  De cursist begrijpt het belang van een reisprogramma
2.  De cursist snapt de impact van communicatie met en houding naar passagiers
3.  De cursist weet hoe te handelen bij ziektes en sterfgevallen van gasten
4.  De cursist begrijpt de relatie tussen voeding en gezondheid
Toepassing
1.  De cursist kan de touringcar inspecteren
2.  De cursist kan correct de spiegels afstellen en de zit- en stuurhouding instellen
3.  De cursist draagt zorg voor de veiligheid van de passagier in de touringcar
4.     De cursist weet hoe te handelen bij ongevallen en bij het uitvallen van de 

touringcar

Maximaal aantal cursisten
Per docent (kennis, inzicht, toepassing en voertuig): 16 cursisten 

Randvoorwaarden
● Touringcar

Waarde nascholing en minimale opleidingsduur
7, 14 of 21 uur (afhankelijk van het opleidingsplan)

In de handleiding certificeren leest u de uitleg 

voor het opstellen van een nascholingscursus.

https://www.cbr.nl/web/file?uuid=23b2168a-f5e4-4288-b4e7-2e90cfd6929f&owner=d214f7b5-5ce0-48dc-a521-4ef537c9d232&contentid=24735&mode=incontext
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>>
Raamwerk nascholingscursussen 

code 95 en ADR 

versie 8.1 - januari 202368

Cursuscode en naam U34-1: Wintervoorbereiding

Kwalificatie docent
●  geldig rijbewijs voor het voertuig waarmee de cursus wordt uitgevoerd, en
●  beschikt over goede didactische vaardigheden

Doelstelling RVB
1.2, 2.2, 2.3

Leerdoelen
Kennis
1.  De cursist weet wat een sperdifferentieel is
2.    De cursist kent de wet- en regelgeving van verschillende landen m.b.t. 

sneeuwkettingen en winterbanden
3.    De cursist heeft kennis over zaken die zelf te repareren zijn en zaken die door 

professionals moeten worden opgelost
Inzicht
1.  De cursist begrijpt de functie en opbouw van banden en profielen
2.  De cursist begrijpt relevante systemen zoals ABS en EBS, motorrem/retarder
Toepassing
1.  De cursist kan het voertuig winterklaar maken
2.   De cursist kan storing analyseren m.b.v. het instructieboek en kan eenvoudige 

storingen repareren
3.  De cursist kan storingen doorgeven
4.  De cursist kan sneeuwkettingen monteren

Maximaal aantal cursisten
Per docent (kennis, inzicht, toepassing en voertuig): 16 cursisten 

Randvoorwaarden
● C/D voertuig
● sneeuwkettingen

Waarde nascholing en minimale opleidingsduur
7 uur

In de handleiding certificeren leest u de uitleg 

voor het opstellen van een nascholingscursus.

https://www.cbr.nl/web/file?uuid=23b2168a-f5e4-4288-b4e7-2e90cfd6929f&owner=d214f7b5-5ce0-48dc-a521-4ef537c9d232&contentid=24735&mode=incontext
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>>
Raamwerk nascholingscursussen 

code 95 en ADR 

versie 8.1 - januari 202369

Cursuscode en naam U35-1: Chauffeur kiepauto

Kwalificatie docent
●  geldig rijbewijs dat past bij het voertuig dat gebruikt wordt, en
●  beschikt over goede didactische vaardigheden

Doelstelling RVB
1.4

Leerdoelen (verplichte)
Kennis
1.  De cursist kent de relevante wet- en regelgeving
Inzicht
1.  De cursist snapt het belang van veiligheid
2.  De cursist kent de effecten van verschillende maten en gewichten
Toepassing
1.  De cursist kan de techniek van de kiepauto gebruiken
2.  De cursist kan de benodigde documenten gebruiken

(optioneel) Basismodule
Inzicht
3.    De cursist heeft inzicht in verschillende grondsoorten en de wijze waarop deze 

behandeld moeten worden
Toepassing
3.  De cursist kan stabiliteitsprincipes toepassen op de lading
4.    De cursist kan rijden met grondstoffen, zoals zand, grind, granulaat, zout en 

asfalt, en kan deze kiepen

(optioneel) Module Terreinrijden
Kennis
2.  De cursist kent de technische gegevens van de vrachtauto
Inzicht
4.  De cursist heeft inzicht in de wijze van beladen
5.  De cursist snapt hoe de kiepinstallatie bediend wordt
Toepassing
5.  De cursist kan rijden en/of draaien in/door/op/af:
 -  Los zand
 -  Baan en rijplaten
 -  Zachte en harde ondergrond
 -  Water
 -  Hellingen
6.  De cursist kan laden onder en bij machines
7.  De cursist kan op een juiste wijze versporen

(optioneel) Module asfaltkieper
Inzicht
6.  De cursist heeft inzicht in de samenstellingen van asfalt
7.    De cursist kan de vervoerseisen op het gebied van temperatuur en ontmenging 

interpreteren
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>>
Raamwerk nascholingscursussen 

code 95 en ADR 

versie 8.1 - januari 202370

8.  De cursist begrijpt de invloed van het gewicht van mengsels
9.  De cursist kent de effecten op de aslasten
Toepassing 
8.  De cursist kan handelen naar het gedrag van mengsels tijdens het kiepen
9.  De cursist kan samenwerken met de asfaltspreider

(optioneel) Merkgebonden module (GINAF, MAN, Mercedes-Benz of Terberg)
Kennis
3.  De cursist kent de organisatie / historie van het merk
Inzicht
10.  De cursist begrijpt de opbouw van het voertuig
11.  De cursist snapt het nut van vering
Toepassing
10.  De cursist kan de kiepauto besturen en bedienen
11.  De cursist kan de aandrijflijn gebruiken
12.  De cursist houdt rekening met de stabilisatie bij het kiepen
13.  De cursist kan het voertuig inspecteren en onderhouden

Maximaal aantal cursisten
Per docent (kennis, inzicht en toepassing): 16 cursisten
Per voertuig (toepassing): 8 cursisten

Randvoorwaarden
●  De cursus bestaat uit de verplichte leerdoelen en één optionele (zelf te 

bepalen) module
● Kiepauto + (wegen)bouw- en/of grondverzetmachines
● Deze cursus moet gegeven worden op een besloten terrein

Waarde nascholing en minimale opleidingsduur
7 uur

In de handleiding certificeren leest u de uitleg 

voor het opstellen van een nascholingscursus.

https://www.cbr.nl/web/file?uuid=23b2168a-f5e4-4288-b4e7-2e90cfd6929f&owner=d214f7b5-5ce0-48dc-a521-4ef537c9d232&contentid=24735&mode=incontext
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>>
Raamwerk nascholingscursussen 

code 95 en ADR 

versie 8.1 - januari 202371

Cursuscode en naam U36-1: Werken met de dieplader

Kwalificatie docent
●  geldig rijbewijs dat past bij het voertuig dat gebruikt wordt, en
●  beschikt over goede didactische vaardigheden

Doelstelling RVB
1.4

Leerdoelen
Kennis
1.    De cursist heeft kennis van wet- en regelgeving, ontheffingen en vergunningen 

op het gebied van breedte- en lengtetransport
Inzicht
1.  De cursist begrijpt de relatie tussen spankracht en ladingzekering
2.  De cursist kent de invloed van verbreden en verlengen
3.  De cursist snapt het belang van verlichting en contourmarkering
Toepassing
1.  De cursist kan aslastberekeningen maken
2.  De cursist kan (wegen)bouw- en grondverzetmachines laden en lossen
3.  De cursist gebruikt oprijhoeken en -schotten juist
4.  De cursist kan een lading correct zekeren

Maximaal aantal cursisten
Per docent (kennis, inzicht en toepassing): 16 cursisten 
Per voertuig (toepassing): 8 cursisten 

Randvoorwaarden
● Kiepauto/trekker + dieplader + (wegen)bouw- en/of grondverzetmachines

Waarde nascholing en minimale opleidingsduur
7 uur

In de handleiding certificeren leest u de uitleg 

voor het opstellen van een nascholingscursus.

https://www.cbr.nl/web/file?uuid=23b2168a-f5e4-4288-b4e7-2e90cfd6929f&owner=d214f7b5-5ce0-48dc-a521-4ef537c9d232&contentid=24735&mode=incontext
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>>
Raamwerk nascholingscursussen 

code 95 en ADR 

versie 8.1 - januari 202372

Cursuscode en naam U37-1: Veilig werken langs de weg

Kwalificatie docent
●  geldig rijbewijs dat past bij het voertuig waarmee gewerkt wordt, en
●  geldig VOL VCA certificaat of MVK niveau II of HVK niveau I, en
●  beschikt over goede didactische vaardigheden

Doelstelling RVB
3.1, 3.3, 3.5

Leerdoelen
Kennis
1.  De cursist kent relevante wet- en regelgeving (Arbo)
Inzicht
1.    De cursist weet welke veiligheidsmaatregelen er bij incidenten genomen 

moeten worden
2.    De cursist kent persoonlijke beschermingsmiddelen en veiligheidskleding en 

weet wanneer hij welk beschermingsmiddel moet gebruiken
3.   De cursist weet hoe om te gaan met weggebruikers
Toepassing
1.  De cursist kan een veilige werkruimte afzetten
2.  De cursist kan veilig werken langs de weg

Maximaal aantal cursisten
Per docent (kennis, inzicht en toepassing): 16 cursisten

Randvoorwaarden
● afzettingsmateriaal, pylonen
● bewegwijzering, verkeersborden
● toepassingsleerdoel mag in simulatie / op schaal worden uitgevoerd

Waarde nascholing en minimale opleidingsduur
7 uur

In de handleiding certificeren leest u de uitleg 

voor het opstellen van een nascholingscursus.

https://www.cbr.nl/web/file?uuid=23b2168a-f5e4-4288-b4e7-2e90cfd6929f&owner=d214f7b5-5ce0-48dc-a521-4ef537c9d232&contentid=24735&mode=incontext
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 Woordenlijst

>>
Raamwerk nascholingscursussen 

code 95 en ADR 

versie 8.1 - januari 202373

Cursuscode en naam U38-1: Winterdienst

Kwalificatie docent
●  geldig rijbewijs voor het voertuig waarmee gewerkt wordt, en
●  geldig VOL VCA certificaat of MVK niveau II of HVK niveau I, en
●  beschikt over goede didactische vaardigheden

Doelstelling RVB
1.4, 1.6, 3.1, 3.3, 3.5

Leerdoelen
Kennis
1.    De cursist kent relevante wet- en regeling waaronder rechten en plichten vanuit 

arbo en rij- en rusttijden (ontheffingen)
Inzicht
1.  De cursist begrijpt de nut en noodzaak van de winterdienst
2.  De cursist kent de rol en verantwoordelijkheid van de chauffeur
3.  De cursist weet hoe gewerkt wordt met sneeuwploegen en sneeuwborstels
4.  De cursist begrijpt hoe een strooiroute tot stand komt
5.    De cursist begrijpt hoe te rijden onder moeilijke omstandigheden en de 

gevaren die hierbij horen
Toepassing
1.   De cursist kan de strooier en sneeuwploeg op een juiste manier op- en afbouwen
2.  De cursist kan onderhoud aan materiaal en materieel uitvoeren
3.  De cursist kan dooimiddelen laden en lossen

Maximaal aantal cursisten
Per docent (kennis, inzicht en toepassing): 16 cursisten
Per voertuig (toepassing): 8 cursisten 

Randvoorwaarden
● de toepassing leerdoelen duren in totaal minimaal 1 uur
● met gebruik van materieel van de uitvoerende dienst

Waarde nascholing en minimale opleidingsduur
7 uur

In de handleiding certificeren leest u de uitleg 

voor het opstellen van een nascholingscursus.

https://www.cbr.nl/web/file?uuid=23b2168a-f5e4-4288-b4e7-2e90cfd6929f&owner=d214f7b5-5ce0-48dc-a521-4ef537c9d232&contentid=24735&mode=incontext
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>>
Raamwerk nascholingscursussen 

code 95 en ADR 

versie 8.1 - januari 202374

Cursuscode en naam U39-1: Techniek en veiligheid

Kwalificatie docent
● beschikt over goede didactische vaardigheden

Doelstelling RVB
1.2, 1.4, 1.6

Leerdoelen
Kennis
1.  De cursist kent de veel voorkomende pechgevallen
2.  De cursist kan storingen juist melden
Inzicht
1. De cursist begrijpt de techniek van het voertuig
2. De cursist weet hoe te handelen bij een incident
Toepassing
1.  De cursist neemt de eigen veiligheid en die van het voertuig in acht
2.  De cursist kan diagnoses stellen bij pechgevallen
3.  De cursist kan de dagelijkse controle uitvoeren
4.  De cursist kan zekeringen en lampen vervangen
5.  De cursist kan noodreparaties uitvoeren
6.  De cursist kan storingen zoeken
7.  De cursist kan (de gevolgen van) een incident beperken en beheersen
8.  De cursist maakt juist gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen
9.  De cursist past veiligheid in de cabine toe

Maximaal aantal cursisten
Per docent (kennis, inzicht en toepassing): 16 cursisten
Per voertuig (toepassing): 8 cursisten 

Randvoorwaarden
● één of meer voertuigen waarop veel voorkomende defecten te vinden zijn

Waarde nascholing en minimale opleidingsduur
7 uur

In de handleiding certificeren leest u de uitleg 

voor het opstellen van een nascholingscursus.

https://www.cbr.nl/web/file?uuid=23b2168a-f5e4-4288-b4e7-2e90cfd6929f&owner=d214f7b5-5ce0-48dc-a521-4ef537c9d232&contentid=24735&mode=incontext
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>>
Raamwerk nascholingscursussen 

code 95 en ADR 

versie 8.1 - januari 202375

Cursuscode en naam U40-1: Veilig werken met druk- / vacuümtankvoertuigen 

Kwalificatie docent
●  geldig CCV-certificaat Veiligheidsadviseur Vervoer gevaarlijke stoffen, of
● geldig SIR-certificaat (Stichting Industriële Reiniging), of
● MVK niveau II of HVK niveau I, of
●  bij niet gevaarlijke stoffen: geldig VOL VCA certificaat of MVK niveau II of HVK 

niveau I, en
● beschikt over goede didactische vaardigheden

Doelstelling RVB
3,1, 3.3, 3.5

Leerdoelen
Kennis
1.  De cursist heeft productkennis
2.  De cursist is op de hoogte van verschillende soorten arbeidsongevallen
Inzicht
1.    De cursist kent persoonlijke beschermingsmiddelen en weet wanneer hij welk 

beschermingsmiddel moet gebruiken
2.    De cursist begrijpt de risico’s van het rijden met, werken met en gebruiken van 

druk-/vacuüm tankvoertuigen
3.  De cursist snapt de verkeersvoorschriften en veiligheidseisen
4.    De cursist heeft inzicht in het gebruik van veiligheidsborden en markeringen 

(volgens CROW)

Maximaal aantal cursisten
Per docent (kennis en inzicht ): 16 cursisten

Randvoorwaarden
N.v.t.

Waarde nascholing en minimale opleidingsduur
7 uur

In de handleiding certificeren leest u de uitleg 

voor het opstellen van een nascholingscursus.

https://www.cbr.nl/web/file?uuid=23b2168a-f5e4-4288-b4e7-2e90cfd6929f&owner=d214f7b5-5ce0-48dc-a521-4ef537c9d232&contentid=24735&mode=incontext
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>>
Raamwerk nascholingscursussen 

code 95 en ADR 

versie 8.1 - januari 202376

Cursuscode en naam U42-1: Bewustwording gegaste containers

Kwalificatie docent
● diploma middelbaar gasmeetkundige (MGK), of
● erkend praktijkbeoordelaar Stichting KAGO, en
● beschikt over goede didactische vaardigheden

Doelstelling RVB
3.1, 3.3, 3.5

Leerdoelen
Kennis
1.  De cursist kent de basisbegrippen in relatie tot ladinggassen
2.  De cursist heeft kennis van relevante regelgeving
3.  De cursist is op de hoogte van relevante rapporten en documenten
Inzicht
1.  De cursist heeft inzicht in veiligheid, gezondheid en milieu
Toepassing
1.  De cursist kan op een juiste manier meten m.b.v. meetapparatuur
2.  De cursist past een goede meetaanpak toe
3.  De cursist kan meetfouten opsporen/voorkomen

Maximaal aantal cursisten
Per docent (kennis, inzicht en toepassing): 16 cursisten

Randvoorwaarden
N.v.t.

Waarde nascholing en minimale opleidingsduur
7 uur

In de handleiding certificeren leest u de uitleg 

voor het opstellen van een nascholingscursus.

https://www.cbr.nl/web/file?uuid=23b2168a-f5e4-4288-b4e7-2e90cfd6929f&owner=d214f7b5-5ce0-48dc-a521-4ef537c9d232&contentid=24735&mode=incontext


Inhoudsopgave

1. Het raamwerk nascholingscursussen  

code 95 en ADR

2. Aanvraagprocedure

3.  Erkenningseisen

4.  Toezicht en sancties

5.  Bezwaar en beroep

6.  E-learningeisen

7. Simulatoreisen

8. Minimumeisen

 Woordenlijst

>>
Raamwerk nascholingscursussen 

code 95 en ADR 

versie 8.1 - januari 202377

Cursuscode en naam U43-1: HNR met autobussen

Kwalificatie docent
●  geldig WRM-certificaat of geldig PTN-certificaat, voor het voertuig waarmee de 

cursus wordt uitgevoerd

Doelstelling RVB
1.2, 1.3

Leerdoelen
Kennis
1.  De cursist is zich bewust van verschillende soorten reizigers
Inzicht
1.  De cursist heeft inzicht in de eigen rijstijl (nulmeting)
2.  De cursist begrijpt de principes van HNR
3.  De cursist snapt het belang van klantgerichtheid
4.  De cursist heeft inzicht in fysieke en mentale obstakels
5.  De cursist is zich bewust van beeldvorming
Toepassing
1.  De cursist kan HNR toepassen

Maximaal aantal cursisten
Per docent (kennis en inzicht): 16 cursisten
Per docent en voertuig (toepassing): 4 cursisten

Randvoorwaarden
● digitale meetapparatuur
● autobus (alleen voor toepassing leerdoel)

Waarde nascholing en minimale opleidingsduur
7 uur

In de handleiding certificeren leest u de uitleg 

voor het opstellen van een nascholingscursus.

https://www.cbr.nl/web/file?uuid=23b2168a-f5e4-4288-b4e7-2e90cfd6929f&owner=d214f7b5-5ce0-48dc-a521-4ef537c9d232&contentid=24735&mode=incontext
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>>
Raamwerk nascholingscursussen 

code 95 en ADR 

versie 8.1 - januari 202378

Cursuscode en naam U44-1: Chauffeur Openbaar Vervoer

Kwalificatie docent
●  geldig WRM-certificaat of geldig PTN-certificaat voor het voertuig waarmee de 

cursus wordt uitgevoerd

Doelstelling RVB
1.2, 1.3 

Leerdoelen
Kennis
1.  De cursist kent relevante wet- en regelgeving (o.a. Wegenverkeerswet)
2.  De cursist kan schade afwikkelen
Inzicht
1.  De cursist snapt het belang van professioneel verkeersgedrag
2.  De cursist weet waarom massa-, rem- en stopafstanden gebruikt worden
3.    De cursist kent de actuele vervoersvoorwaarden en begrijpt de 

aansprakelijkheid van de chauffeur
4.  De cursist beseft het belang van HNR en kan dit uitleggen
5.  (optioneel) De cursist kent de invloed van schakelgedrag.

Maximaal aantal cursisten
Per docent (kennis, inzicht en toepassing): 16 cursisten 

Randvoorwaarden
● bus (touringcar of OV-bus) (voor toepassing leerdoel)

Waarde nascholing en minimale opleidingsduur
7 uur

In de handleiding certificeren leest u de uitleg 

voor het opstellen van een nascholingscursus.

https://www.cbr.nl/web/file?uuid=23b2168a-f5e4-4288-b4e7-2e90cfd6929f&owner=d214f7b5-5ce0-48dc-a521-4ef537c9d232&contentid=24735&mode=incontext
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>>
Raamwerk nascholingscursussen 

code 95 en ADR 

versie 8.1 - januari 202379

Cursuscode en naam U45-3: Actualisering kennis vakbekwaamheid chauffeur

Kwalificatie docent
● beschikt over goede didactische vaardigheden

Doelstelling RVB
1.2, 1.3, 1.4, 1.6, 2.1, 3.1, 3.3, 3.4, 3.5

Leerdoelen
Kennis
1.  De cursist weet hoe te handelen en hulp te verlenen bij ongevallen
2.  De cursist weet waarvoor de digitale tachograaf gebruikt wordt
3.  De cursist heeft kennis van relevante wet- en regelgeving (o.a. voertuigeisen)
Inzicht
1.  De cursist begrijpt het belang van veilig rijgedrag
2.  De cursist is zich bewust van de gedragingen van andere weggebruikers
3.  De cursist begrijpt de relatie tussen snelheid en bochten
4.    De cursist begrijpt het nut van de veiligheidsuitrusting en technische 

veiligheidssystemen
5.  De cursist snapt het belang van fysieke en mentale gezondheid
6.  De cursist begrijpt het belang van goede voeding
7.  De cursist kent de invloed van alcohol, medicijnen en drugs

Maximaal aantal cursisten
Per docent (kennis, inzicht): 20 cursisten

Randvoorwaarden
N.v.t.

Waarde nascholing en minimale opleidingsduur
7, 14 of 21 uur (afhankelijk van opleidingsplan)

In de handleiding certificeren leest u de uitleg 

voor het opstellen van een nascholingscursus.

https://www.cbr.nl/web/file?uuid=23b2168a-f5e4-4288-b4e7-2e90cfd6929f&owner=d214f7b5-5ce0-48dc-a521-4ef537c9d232&contentid=24735&mode=incontext
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>>
Raamwerk nascholingscursussen 

code 95 en ADR 

versie 8.1 - januari 202380

Cursuscode en naam U46-1: Vervoer van personen met een handicap

Kwalificatie docent
●  geldig WRM-certificaat voor de categorie D1/D of DE wanneer er op de 

openbare weg gereden wordt, en
●  beschikt over goede didactische vaardigheden

Doelstelling RVB
2.3, 3.6

Leerdoelen: Onderwerpen uit Verordening (EU) Nr. 181/2011
Inzicht
1.  De cursist is zich bewust van fysieke, zintuiglijke (auditieve en visuele), en 

verborgen handicaps en leermoeilijkheden, en kan hierop adequaat reageren, 
inclusief de wijze waarop de mogelijkheden van personen met beperkte 
mobiliteit, oriëntatie of communicatievaardigheden kunnen worden ingeschat

2.    De cursist heeft inzicht in de belemmeringen voor personen met een handicap 
en personen met beperkte mobiliteit, met inbegrip van attitudeproblemen, 
omgevings-/fysieke obstakels en organisatorische belemmeringen

3.  De cursist begrijpt de rol en behoefte van erkende hulphonden
4.  De cursist weet hoe op te treden in onverwachte situaties
5.    De cursist heeft sociale vaardigheden en technieken om te communiceren met 

doven en slechthorenden, personen met een visuele handicap, mensen met 
een spraakprobleem en mensen met leermoeilijkheden

6.    De cursist begrijpt het belang van een zorgvuldige omgang met rolstoelen en 
andere mobiliteitshulpmiddelen, om schade te vermijden (voor personeel dat 
in voorkomend geval verantwoordelijk is voor de bagageafhandeling)

Maximaal aantal cursisten
Per docent (inzicht): 16 cursisten

Randvoorwaarden
N.v.t.

Waarde nascholing en minimale opleidingsduur
7 uur

In de handleiding certificeren leest u de uitleg 

voor het opstellen van een nascholingscursus.

https://www.cbr.nl/web/file?uuid=23b2168a-f5e4-4288-b4e7-2e90cfd6929f&owner=d214f7b5-5ce0-48dc-a521-4ef537c9d232&contentid=24735&mode=incontext
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>>
Raamwerk nascholingscursussen 

code 95 en ADR 

versie 8.1 - januari 202381

Cursuscode en naam U47-1: Verkeerseducatie

Kwalificatie docent
●  geldig WRM-certificaat voor de categorie C en/of D

Doelstelling RVB
3.1, 3.3, 3.4, 3.6 

Leerdoelen
Kennis
1.    De cursist heeft kennis van relevante wet- en regelgeving (o.a. RVV 1990,  

WVW 1994, Regeling voertuigen, rij- en rusttijden)
Inzicht
1.    De cursist kan gevaar herkennen en heeft inzicht in risicovolle neigingen en 

situaties
2.  De cursist is zich bewust van gedragsregels in het verkeer
3.  (optioneel) De cursist heeft inzicht in de gevaren rondom tunnels en tunnelveiligheid

Maximaal aantal cursisten
Per docent (kennis en inzicht): 16 cursisten

Randvoorwaarden
N.v.t.

Waarde nascholing en minimale opleidingsduur
7 uur

In de handleiding certificeren leest u de uitleg 

voor het opstellen van een nascholingscursus.

https://www.cbr.nl/web/file?uuid=23b2168a-f5e4-4288-b4e7-2e90cfd6929f&owner=d214f7b5-5ce0-48dc-a521-4ef537c9d232&contentid=24735&mode=incontext
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>>
Raamwerk nascholingscursussen 

code 95 en ADR 

versie 8.1 - januari 202382

Cursuscode en naam U48-1: Bevorderen van veiligheid en doorstroming

Kwalificatie docent
● beschikt over goede didactische vaardigheden

Doelstelling RVB
1.3, 1.4, 1.6, 3.1, 3.6

Leerdoelen
Kennis
1.  De cursist is op de hoogte van relevante wetgeving voor banden in de Benelux
2.  De cursist kent nieuwe banden, markeringen en EU-terminologie
Inzicht
1.    De cursist begrijpt de maatschappelijke en economische gevolgen van een 

incident
2.    De cursist heeft inzicht in de verplichtingen en gevolgen van Incident 

Management
3.  De cursist kan de taal van de band lezen
4.  De cursist ziet de voordelen in van goed bandenbeheer
5.    De cursist snapt het belang van het kiezen van juiste nieuwe banden (in relatie 

tot veiligheid en brandstofverbruik)
6.  De cursist begrijpt het effect van een juiste bandenspanning
7.  De cursist heeft inzicht in de gevolgen van overbelading
8.    De cursist snapt de meerwaarde van het werken met observatieschema’s bij de 

uitvoering van een voertuigcontrole
Toepassing
1.   De cursist kan een gestructureerde voertuigcontrole uitvoeren

Maximaal aantal cursisten
Per docent (kennis, inzicht en toepassing): 16 cursisten
Per voertuig (toepassing): 8 cursisten 

Randvoorwaarden
● één of meer voertuigen waarop defecten /gebreken te vinden zijn.

Waarde nascholing en minimale opleidingsduur
7 uur

In de handleiding certificeren leest u de uitleg 

voor het opstellen van een nascholingscursus.

https://www.cbr.nl/web/file?uuid=23b2168a-f5e4-4288-b4e7-2e90cfd6929f&owner=d214f7b5-5ce0-48dc-a521-4ef537c9d232&contentid=24735&mode=incontext
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>>
Raamwerk nascholingscursussen 

code 95 en ADR 

versie 8.1 - januari 202383

Cursuscode en naam U49-1: ADR-vrijstellingen

Kwalificatie docent
● geldig CCV certificaat Veiligheidsadviseur wegvervoer, of
● geldig ADR certificaat, en
● beschikt over goede didactische vaardigheden

Doelstelling RVB
1.4, 2.2

Leerdoelen
Kennis
1.  De cursist weet wat gevaarlijke stoffen zijn
2.   De cursist heeft kennis van relevante nationale en internationale wetgeving 

(o.a. ADR)
3.    De cursist is op de hoogte van gevarenklassen, verpakkingsgroepen en  

UN-nummers
4.  De cursist kent verpakkingsvoorschriften en gevaars- en handelingsetiketten
5.    De cursist kent de ADR vrijstellingen met behulp van het overview ADR 

vrijstellingen (schema)
Inzicht
1.  De cursist begrijpt de verantwoordelijkheden van betrokkenen

Maximaal aantal cursisten
Per docent (kennis en inzicht): 16 cursisten

Randvoorwaarden
N.v.t.

Waarde nascholing en minimale opleidingsduur
7 uur

In de handleiding certificeren leest u de uitleg 

voor het opstellen van een nascholingscursus.

https://www.cbr.nl/web/file?uuid=23b2168a-f5e4-4288-b4e7-2e90cfd6929f&owner=d214f7b5-5ce0-48dc-a521-4ef537c9d232&contentid=24735&mode=incontext
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>>
Raamwerk nascholingscursussen 

code 95 en ADR 

versie 8.1 - januari 202384

Cursuscode en naam U50-1: Rij-ondersteunende systemen (ADAS)

Kwalificatie docent
●  geldig WRM-certificaat of geldig PTN-certificaat voor het voertuig waarmee de cursus 

wordt uitgevoerd
● beschikt over goede didactische vaardigheden

Doelstelling RVB
1.4

Leerdoelen
Kennis
1.  De cursist kent relevante wetgeving m.b.t. chauffeur ondersteunende systemen
2.    De cursist kent het instrumentpaneel en de controle- en waarschuwingslampjes die 

horen bij de ondersteunende systemen
3.   De cursist weet welke storingen kunnen voorkomen in de ondersteunende systemen
Inzicht
1.  De cursist begrijpt de werking van de ondersteunende systemen
2.    De cursist begrijpt de meerwaarde van ondersteunende systemen op het milieu en 

de veiligheid
3.  De cursist begrijpt het;
 -  effect op de beleving chauffeur
 -  effect van de systeemkeuze op de rijtaak chauffeur
 -  effect op andere verkeersdeelnemers
4.   De cursist weet hoe platooning (systemen) werkt en begrijpt de meerwaarde hiervan)
Toepassing
1.    De cursist kan rij-ondersteunende systemen op een juiste wijze inzetten en 

programmeren

Maximaal aantal cursisten
Per docent (kennis, inzicht en toepassing): 16 cursisten
Per voertuig (toepassing): 8 cursisten 

Randvoorwaarden
Voertuig dat is voorzien van moderne chauffeur ondersteunende systemen.  
Het voertuig moet tenminste voorzien zijn van: 
-  Adaptive Cruise Control
-  Predictive Cruise Control
-  Advanced Emergency Braking System
-  Lane Departure Warning System
-  Vehicle stability control

Het toepassingsleerdoel wordt in (en rondom) het stilstaande voertuig uitgevoerd. 

Waarde nascholing en minimale opleidingsduur
7 uurIn de handleiding certificeren leest u de uitleg 

voor het opstellen van een nascholingscursus.

https://www.cbr.nl/web/file?uuid=23b2168a-f5e4-4288-b4e7-2e90cfd6929f&owner=d214f7b5-5ce0-48dc-a521-4ef537c9d232&contentid=24735&mode=incontext
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Cursuscode en naam U51-1: Optimalisatie van de rit

Kwalificatie docent
● beschikt over goede didactische vaardigheden

Doelstelling RVB
1.3, 1.4, 1.6, 2.1, 2.2, 3.6, 3.7

Leerdoelen
Kennis
1.    De cursist kan benoemen waarom een goede communicatie met de planning en 

collega chauffeurs belangrijk is
Inzicht
1.    De cursist begrijpt het wegennet van Nederland/Europa en kan hierdoor zijn 

werkzaamheden verbeteren
2.    De cursist begrijpt dat het bepalen van de juiste route invloed heeft op zijn 

werkzaamheden waaronder veiligheid, brandstofverbruik en tijdwinst
3.    De cursist heeft inzicht in de kosten van het transport en begrijpt hoe deze zijn 

opgebouwd
Toepassing
1.   De cursist kan navigeren met behulp van een kaart en/of stratenboek
2.    De cursist kan zelfstandig het navigatiesysteem op de juiste manier instellen en 

inschatten of de gekozen route past bij de werkzaamheden en/of voertuig
3.    De cursist kan zelf berekenen hoeveel hij kan laden (volume, gewicht, verdeling) met 

zijn vrachtauto

Maximaal aantal cursisten
Per docent (kennis, inzicht en toepassing): 16 cursisten

Randvoorwaarden
● Navigatiesysteem
● Kaarten en/of stratenboek (mag digitaal)
● Rekenmachine
● TLN landendocumentatie

Waarde nascholing en minimale opleidingsduur
7 uur

In de handleiding certificeren leest u de uitleg 

voor het opstellen van een nascholingscursus.

https://www.cbr.nl/web/file?uuid=23b2168a-f5e4-4288-b4e7-2e90cfd6929f&owner=d214f7b5-5ce0-48dc-a521-4ef537c9d232&contentid=24735&mode=incontext
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Cursuscode en naam U52-2: Bijscholing autolaadkraan

Kwalificatie docent
● geldig rijbewijs voor het voertuig waarop de kraan is gemonteerd, en
● geldig VOL VCA certificaat of MVK niveau II of HVK niveau I, en
● TCVT gecertificeerd opleider
● TCVT gecertificeerd Machinist autolaadkraan, en
● beschikt over goede didactische vaardigheden

Doelstelling RVB
3.1, 3.3, 3.5

Leerdoelen
Inzicht
1.    De cursist kan werkzaamheden voorbereiden en op correcte en verantwoorde 

wijze uitvoeren
2.    De cursist begrijpt de functie van hijsgereedschappen en kan uitleggen 

waarvoor deze gebruikt worden
3.    De cursist kan veilig en milieuverantwoord werken
4.    De cursist weet wat het dagelijks onderhoud van de autolaadkraan inhoudt en 

hoe gehandeld moet worden bij storingen. 

Maximaal aantal cursisten
Per docent (kennis, inzicht en toepassing): 16 cursisten
Per voertuig (toepassing): 8 cursisten

Randvoorwaarden
● Leerdoelen worden behandeld in relatie tot het beroep van chauffeur
● Cursusinhoud is gericht op de autolaadkraan
● Cursusinhoud sluit aan bij bijscholing TCVT

Waarde nascholing en minimale opleidingsduur
7 of 14 uur (afhankelijk van het opleidingsplan)

In de handleiding certificeren leest u de uitleg 

voor het opstellen van een nascholingscursus.

https://www.cbr.nl/web/file?uuid=23b2168a-f5e4-4288-b4e7-2e90cfd6929f&owner=d214f7b5-5ce0-48dc-a521-4ef537c9d232&contentid=24735&mode=incontext
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Cursuscode en naam U53-1: Reinigen en ontsmetten diertransportauto

Kwalificatie docent
● beschikt over goede didactische vaardigheden

Doelstelling RVB
1.4, 2.2, 3.7

Leerdoelen
Kennis
1.    De cursist weet hoe de relevante dierziekten bij veetransport via bacteriën of 

virussen worden overgedragen.
2.    De cursist kent de relevante wetgeving en private afspraken m.b.t. de verplichte 

R&O-eisen.
3.    De cursist kent het effect van hygiënemaatregelen op de verspreiding van de 

verschillende dierziekten.
4.    De cursist kent de verschillende reinigings- en ontsmettingsmiddelen en kan 

nagaan welke middelen toegestaan zijn.
Inzicht
1.    De cursist begrijpt de correcte werkwijze van schoonmaken en weet welke 

werkwijze wanneer toe te passen.
2.   De cursist begrijpt het belang en meerwaarde van de werkwijzen van R&O
3.    De cursist heeft inzicht in de mogelijkheden om de kwaliteit van de reiniging 

en ontsmetting te meten
Toepassing
1.    De cursist toont het juist toepassen van schoonmaak- en ontsmettingsmiddelen
2.  De cursist maakt juist gebruik van persoonlijke beschermingsproducten

Maximaal aantal cursisten
Per docent (kennis, inzicht en toepassing): 16 cursisten
Per voertuig (toepassing): 8 cursisten

Randvoorwaarden
● Vrachtauto moet geschikt zijn voor vervoer van levende dieren
● Cursus dient plaats te vinden bij een erkende R&O-wasplaats
● Onderdeel praktijk dient plaats te vinden in de erkende R&O-wasplaats
● Juiste beschermings- en schoonmaakmiddelen

Waarde nascholing en minimale opleidingsduur
7 uur 

In de handleiding certificeren leest u de uitleg 

voor het opstellen van een nascholingscursus.

https://www.cbr.nl/web/file?uuid=23b2168a-f5e4-4288-b4e7-2e90cfd6929f&owner=d214f7b5-5ce0-48dc-a521-4ef537c9d232&contentid=24735&mode=incontext
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Woordenlijst
Aanvraagformulier
Bij elke eerste certificering onder een cursuscode dient u samen met uw opleidingsplan 
ook een ingevuld aanvraagformulier mee te sturen. Als u eenmaal een certificering 
onder een bepaalde code heeft en aanvullende opleidingsplannen indient hoeft u dit 
aanvraagformulier niet meer mee te sturen. 

Aanvullend opleidingsplan
Een nascholingscursus kan op verschillende manieren worden uitgevoerd. Als een 
opleidingsinstituut al een certificering en bijbehorend opleidingsplan heeft en wil het hier 
een extra opleidingsplan aan toe te voegen, dan wordt dit een aanvullend opleidingsplan 
genoemd. De geldigheid van het aanvullende opleidingsplan is hetzelfde als het eerst 
ingediende opleidingsplan.  

CBR 
Het CBR is aangewezen als exameninstituut dat besluit tot erkenning van opleidings-
instituten voor het uitvoeren van nascholingscursussen en tot certificering van 
nascholingscursussen. Daarnaast houdt het CBR toezicht op de naleving van de eisen 
die hieraan worden gesteld. Dit gebeurt op basis van de Wegenverkeerswet 1994, het 
Reglement rijbewijzen en de Regeling vakbekwaamheid bestuurders 2012 en de Wet 
vervoer gevaarlijke stoffen, gelet op de Regeling vervoer over land van gevaarlijke stoffen 
artikel 2 onder a, juncto Hoofdstuk 8 van het ADR. 

CBR registratienummer
Opleidingsinstituten die zich via de inschrijvingsovereenkomst bij het CBR hebben 
ingeschreven, ontvangen een uniek registratienummer. Met dit registratienummer 
kan het opleidingsinstituut gebruik maken van de producten en diensten van het CBR 
waarvoor geen aanvullende erkenningen/certificeringen nodig zijn.

Certificering
Erkende opleidingsinstituten mogen alleen cursussen laten meetellen voor de nascholing 
voor code 95 die door het CBR zijn gecertificeerd. Een certificering wordt afgegeven als 
het CBR een ingediende aanvraag met het bijbehorende opleidingsplan heeft beoordeeld 
en goedgekeurd.

Code 95
De code op het rijbewijs die aangeeft dat de houder bekwaam is als beroepschauffeur. 

Didactische werkvormen
Een didactische werkvorm laat zien hoe u een bepaald leerdoel gaat behandelen tijdens 
uw cursus. De gekozen didactische werkvorm is afhankelijk van het niveau (Kennis / 
Inzicht / Toepassing) van het te behandelen leerdoel. Bij elk leerdoel dienen in een aparte 
kolom de didactische werkvormen genoemd te worden. De inhoudelijke uitwerking van 
deze didactische werkvormen noteert u in de Docentenhandleiding.

Docentenhandleiding
Elk opleidingsplan dient een docentenhandleiding te bevatten. In deze docentenhand-
leiding geeft u een concrete uitwerking van de in uw opleidingsplan genoemde 
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didactische werkvormen. Geef bij de toepassingswerkvormen aan hoe deze worden 
uitgevoerd, wat de groepsgrootte is en wat iedere cursist tijdens de werkvorm doet/
welke rol(len) de cursist heeft. Noemt u bijvoorbeeld bij een Toepassing leerdoel het 
gebruik van de didactische werkvorm het rollenspel, dan dient in de 
docentenhandleiding de uitwerking te staan wat u precies tijdens dit rollenspel gaat 
doen. De docentenhandleiding mag als apart document of als onderdeel van het 
opleidingsplan worden meegestuurd.

Doelstellingen RVB
In de minimumeisen wordt verwezen naar de doelstellingen RVB. Op de website vindt u 
het overzicht met de doelstellingen Richtlijn vakbekwaamheid.
 
E-learning
Het is toegestaan om een nascholingscursus aan te bieden waarbij gebruik wordt 
gemaakt van e-learning. Voor het gebruik van e-learning gelden een aantal eisen. Deze 
vindt u in dit raamwerk. 

Erkenning
Alleen erkende opleidingsinstituten mogen nascholingscursussen verzorgen. Bij 
het indienen van een certificeringsaanvraag vraagt u ook meteen uw erkenning aan. 
Hiervoor hoeft u geen extra aanvraagformulier in te dienen. Bij iedere certificerings-
aanvraag die wordt goedgekeurd wordt ook de erkenning meteen verlengd. Zo blijft de 
erkenning altijd gelijk lopen aan de certificering. 

Inschrijvingsovereenkomst
Voordat u een erkenning voor het verzorgen van nascholingscursussen kunt aanvragen, 
moet u zijn ingeschreven bij het CBR. Dit gaat via een inschrijvingsovereenkomst. De 
inschrijvingsovereenkomst is een grondslag voor een goede samenwerking tussen 
het opleidingsinstituut en het CBR. Op de website van het CBR staat hoe u zich kunt 
inschrijven bij het CBR.

Intrekking
Is een opleidingsinstituut geschorst geweest, en behaalt het daarna wederom teveel 
strafpunten? Dan kan de erkenning van het opleidingsinstituut worden ingetrokken. 
Deze intrekking duurt maximaal 6 maanden.

KIT Model
De nieuwe leerdoelen zijn ingericht volgens het KIT model. Dit staat voor Kennis, 
Inzicht, Toepassing. Elk leerdoel valt onder een van deze niveaus. Leerdoelen die 
op Inzicht of Toepassing niveau in ons raamwerk genoemd worden dienen ook in de 
onderliggende niveaus behandeld te worden. Voordat een cursist een leerdoel kan 
toepassen moet hij immers eerst beginnen met kennis vergaren over dit onderwerp, 
vervolgens moet de cursist hier inzicht over verkrijgen waarna hij het uiteindelijk ook kan 
Toepassen. 

Leerdoelen
Een leerdoel geeft aan wat de cursist na afloop van de cursus geleerd moet hebben. 
De leerdoelen vervangen de minimumeis onderwerpen waar voorheen bij de Code95 
cursussen gebruik van gemaakt werd. De leerdoelen verschillen van cursus tot cursus 
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en kunt u vinden in ons raamwerk. Alle daar opgesomde leerdoelen dienen in uw 
opleidingsplan behandeld te worden. Deze leerdoelen zijn ingedeeld in de niveaus 
Kennis, Inzicht en Toepassing.

Kennis:     Weten, kennen, benoemen, definiëren. Bij een kennis leerdoel is het 
voldoende dat de cursist basiskennis heeft van het onderwerp in het 
leerdoel. 

Inzicht:     Begrijpen, snappen, concluderen, inzien dat. De cursist dient te begrijpen 
wat het onderwerp voor gevolgen kan hebben, of wat het voor de 
chauffeur betekent. 

Toepassing:  Kunnen, doen, maken, gebruiken. De chauffeur moet zelf aan de slag 
gaan om zo zijn vaardigheden te verbeteren of op te frissen.

Deze leerdoelen hebben een gelaagde opbouw. Dit houdt in dat een Toepassing leerdoel 
ook op het niveau van Kennis en Inzicht behandeld moet worden. Voor een Inzicht 
leerdoel geldt dus dat deze ook op het niveau van Kennis behandeld worden. Hierdoor 
worden de leerdoelen op een didactisch verantwoorde manier onderwezen. Door deze 
gelaagde opbouw leert een cursist immers bij een Toepassing leerdoel dus eerst de 
theorie, door middel van Kennis en Inzicht, voordat hij toekomt aan de daadwerkelijke 
toepassing. NB: Als een Kennis leerdoel ook als Inzicht of Toepassing behandeld wordt 
in uw opleidingsplan, en u dus dieper ingaat op het niveau dan verplicht is volgens het 
raamwerk, dan dient dit duidelijk vermeld te worden in uw opleidingsplan. 

Minimumeisen
Niet iedere cursus kan meetellen voor de nascholing voor code 95. Alleen de cursussen 
die in dit raamwerk zijn opgenomen komen hiervoor in aanmerking. Deze cursussen 
sluiten allemaal aan bij de Europese richtlijn waarop de code 95 is gebaseerd. Om de 
kwaliteit van de cursussen te borgen heeft het CBR, in overleg met de transportsector, 
voor alle cursus eisen opgesteld. Denk bijvoorbeeld aan de verplichte leerdoelen die 
behandeld moeten worden, of de kwalificaties die de docent moet hebben om de cursus 
te mogen verzorgen. 

Nascholing
Om de code 95 op het rijbewijs te behouden moet iedere beroepschauffeur per vijf 
jaar 35 uur nascholing volgen. Nascholingscursussen duren minimaal 7 uur en worden 
verzorgd door opleidingsinstituten die hiervoor erkend zijn.

Opleidingsinstituut
Een opleidingsinstituut dat erkend is om gecertificeerde nascholingscursussen voor de 
code 95 uit te voeren. De erkenning en certificering worden door het CBR afgegeven.

Opleidingsplan
Een opleidingsplan is een blauwdruk van de cursusdag dat bestaat uit drie onderdelen:
1.  Algemeen gedeelte. Hierin staat algemene informatie over de cursus zoals het 

registratienummer van de opleider, het cursustype, de docentkwalificaties, eventuele 
vrije ruimte leerdoelen en het te gebruiken lesmateriaal en materieel. 

2.  Lesplan. Het lesplan bevat alle leerdoelen uit de betreffende minimumeisen en 
elk leerdoel wordt aangegeven in een niveau (kennis, inzicht en/of toepassing) en 
bijbehorende didactische werkvorm. Het lesplan is voorzien van een tijdindicatie per 
te behandelen leerdoel. 
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3.  Docentenhandleiding. In deze docentenhandleiding geeft u een concrete uitwerking 
van de in uw opleidingsplan genoemde werkvormen. 

Overtreding
Om nascholing te mogen verzorgen moet het opleidingsinstituut zich houden aan 
verschillende eisen. Deze eisen zijn opgenomen in dit raamwerk. Constateert het CBR 
dat een opleidingsinstituut zich niet houdt aan deze eisen? Dan is er sprake van een 
overtreding.

PTN
Een Praktijktrainer Nascholing (PTN) heeft een PTN-certificaat nodig om 
praktijktrainingen te geven die meetellen voor de nascholing voor code 95. Dit mag 
alleen aan medewerkers van het bedrijf waar de trainer werkt. Het PTN-certificaat 
is gekoppeld aan één persoon én aan het transportbedrijf waar de PTN werkt. In de 
minimumeisen in het raamwerk nascholingscursussen code 95 vindt u welke cursussen 
er met PTN-certificaat gegeven mogen worden.

Raamwerk nascholingscursussen en ADR
Alleen erkende opleidingsinstituten met gecertificeerde cursussen mogen nascholing 
voor de code 95 verzorgen. Het CBR is aangewezen om deze erkenning en certificering 
af te geven. Ook houdt het CBR toezicht op de uitvoering van de nascholingscursussen. 
Om hierover duidelijke afspraken te maken heeft het CBR een raamwerk 
nascholingscursussen en ADR opgesteld. Dit raamwerk is een document zoals wordt 
bedoeld in artikel 156s van het Reglement rijbewijzen.

In het raamwerk staat aan welke eisen een opleidingsinstituut moet voldoen 
om voor een erkenning en certificering in aanmerking te komen. Ook wordt 
de aanvraagprocedure beschreven. In het toezicht wordt gecontroleerd of het 
opleidingsinstituut zich bij de uitvoering van de nascholing daadwerkelijk aan deze 
eisen houdt. Is dit niet het geval? Dan legt het CBR een sanctie op. De verschillende 
sancties en de mogelijkheden voor bezwaar en beroep vindt u in dit raamwerk terug. 

Resultaat ‘afgebroken’
Het registreren van nascholingscursussen en -cursisten vindt plaats in TOP internet. 
Het opleidingsinstituut voert voor iedere cursist een resultaat op. Als een cursist de 
cursus vroegtijdig moet verlaten, bijvoorbeeld vanwege een noodgeval, dan registreert 
het opleidingsinstituut voor deze cursist het resultaat ‘afgebroken’ op in TOP internet. 
Dit moet binnen 30 minuten nadat de cursist de cursus heeft verlaten.

Resultaat ‘niet verschenen’
Het registreren van nascholingscursussen en -cursisten vindt plaats in TOP internet. 
Het opleidingsinstituut voert voor iedere cursist een resultaat op. Als een cursist geen 
geldig en wettig identificatiebewijs kan tonen of niet komt opdagen, dan registreert het 
opleidingsinstituut voor de betreffende cursist het resultaat ‘niet verschenen’ in TOP 
internet.
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Resultaat ‘voldoende’
Het registreren van nascholingscursussen en -cursisten vindt plaats in TOP internet. 
Het opleidingsinstituut voert voor iedere cursist een resultaat op. Heeft een cursist 
de volledige cursus gevolgd? Dan registreert het opleidingsinstituut voor deze cursist 
binnen vier kalenderdagen het resultaat ‘voldoende’ in TOP internet.

Schorsing
Heeft een opleidingsinstituut een bepaald aantal strafpunten behaald? Dan kan de 
erkenning van het opleidingsinstituut geschorst worden voor een periode van maximaal 
12 weken. 

Sanctie
Het CBR houdt toezicht op de uitvoering van nascholingscursussen. Als er sprake is van een 
overtreding legt het CBR een sanctie op. Het CBR kent verschillende sancties. Welke sanctie 
wordt opgelegd is afhankelijk van verschillende factoren. Zie hiervoor hoofdstuk 4 van dit 
raamwerk. 

Sanctiemodel
In het sanctiemodel staat wanneer het CBR welke sancties oplegt. Het sanctiemodel is 
transparant, evenredig en proportioneel.

Spiegelafstelplaats
Bij een aantal trainingen (wordt gebruik gemaakt van een spiegelafstelplaats (SAP) 
Bij W-trainingen en de U22 wordt de SAP door het CBR fysiek op wettelijke punten 
gecontroleerd. Bij alle overige cursussen moet de opleider op papier kunnen bevestigen 
dat er op de locatie een geschikte ruimte is voor de SAP. De SAP mag ook met behulp van 
matten, lijnen etc. zolang wordt voldaan aan de wettelijke afmetingen/zichtvelden.

Steekproef
Het CBR houdt toezicht op de uitvoering van nascholingscursussen. We doen dit onder 
meer door het onaangekondigde bezoeken van in TOP internet aangemelde cursussen. Deze 
bezoeken vinden steekproefsgewijs plaats en worden daarom steekproeven genoemd. Ook 
administratieve controles die intern worden uitgevoerd, worden aangemerkt als steekproef.

TOP internet
TOP internet is het systeem waarin opleidingsinstituten nascholingscursussen en -cursisten 
registreren. 

Transitiedocument
Voor elk reeds gecertificeerd opleidingsplan dat niet volgens het systeem van de leerdoelen 
is opgesteld dient u voor 1 juli 2020 een ingevuld transitieformulier mee te sturen. Dit 
formulier is ontwikkeld om de overgang van de oude minimumeis onderwerpen naar 
de nieuwe leerdoelen te vergemakkelijken. Op dit formulier staan de oude onderwerpen 
aangegeven en de bijbehorende nieuwe leerdoelen die als vervangers van deze oude 
onderwerpen gelden. In het geval een nieuw leerdoel een oud minimumeis onderwerp 
vervangt hoeft u als opleider enkel aan te geven van welke didactische werkvorm u gebruik 
maakt. Indien een oud minimumeis onderwerp geheel komt te vervallen zonder dat hier 
een vergelijkbaar leerdoel voor in de plaats komt dient u aan te geven waar de vrijgekomen 
tijd voor gebruik wordt. In het geval een nieuw leerdoel geen vergelijkbaar oud minimumeis 
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onderwerp heeft dient u als opleider te benoemen waar u de benodigde tijd voor dit nieuwe 
leerdoel vandaan haalt (bijvoorbeeld door een bepaald (sub)leerdoel korter te behandelen). 

Tweedelijns audit
Het CBR houdt toezicht op de uitvoering van nascholingscursussen. Tijdens een 
tweedelijns audit kijkt het CBR naar de didactische vaardigheden van de docent van de 
nascholingscursus. De beoordeling duurt ongeveer een dagdeel en vindt plaats aan de 
hand van een beoordelingsformulier. 
Het beoordelingsformulier wordt na afloop van de steekproef doorgenomen met de 
docent.

Vrije ruimte
Per cursusdag mag u maximaal 1,5 uur besteden aan vrije ruimte leerdoelen. 
Vrije ruimte leerdoelen zijn niet rechtstreeks afkomstig uit de leerdoelen die in ons 
raamwerk staan genoteerd, maar dienen wel aan te sluiten bij de daar genoemde RVB 
doelstellingen. De vrije ruimte leerdoelen dienen zowel in het algemene gedeelte als in het 
lesplan als zodanig benoemd te worden. Ook bij de vrije ruimte leerdoelen dient het niveau 
waarin u de leerdoelen gaat behandelen benoemd te worden.


