Nascholing (C en D) / Periodieke Nascholing (informatie)
De periodieke nascholing is verplicht voor alle chauffeurs die beroepsmatig een voertuig
besturen van de categorieën C1,C1E,C,CE,D1,D1E,D en DE. Een beperkt aantal
chauffeurs is vrijgesteld, zie daarvoor www.cbr.nl.
De periodieke nascholing bedraagt 35 uur per 5 jaar voor elke chauffeur. Er geldt een
eenmalige uitzondering voor de volgende groepen chauffeurs:
1. Bus- en touringcarchauffeurs die op 10 september 2008 al actief waren in het
beroep.
Deze hebben eenmalig 7 jaar de tijd om hun eerste 35 uur nascholing te volgen.
Zij moeten dus uiterlijk op 9 september 2015 hun eerste nascholing hebben
voltooid.
2. Vrachtautochauffeurs die op 10 september 2009 al actief waren in het beroep.
Deze hebben eenmalig 7 jaar de tijd om hun eerste 35 uur nascholing te volgen.
Zij moeten dus uiterlijk op 9 september 2016 hun eerste nascholing hebben
voltooid.
De periodieke nascholing moet worden verzorgd door gecertificeerde opleidingsinstituten
die gebruik maken van gecertificeerde opleidingsmethoden. De divisie CCV van het CBR
is de certificeerde instantie en houdt tevens toezicht op de uitvoering van de
nascholingscursussen.
Gevolgde nascholingsuren worden geregistreerd bij CCV. Zodra een chauffeur 35 uur
nascholing heeft afgerond, geeft CCV dit door aan het RDW die het vastlegt in het
rijbewijzenregister. Daarna kan de chauffeur naar het gemeentehuis voor een nieuw
rijbewijs, voorzien van code 95.
Die code 95 vervangt dus het aloude chauffeursdiploma. Tot en met 9 september 2015
(voor bus en touringcar) en t/m 9 september 2016 (voor vrachtauto) is het toegestaan
om zonder code 95 op je rijbewijs bus, touringcar of vrachtauto te besturen. Daarna
moet elke chauffeur code 95 op zijn/haar rijbewijs hebben, anders mag hij niet meer
rijden.
Je nieuwe vakbekwaamheidperiode van 5 jaar (die je verkrijgt door 35 uur nascholing te
volgen) wordt altijd “geplakt” aan de oorspronkelijke einddatum van je huidige
vakbekwaamheidperiode. Als voorbeeld:




je huidige vakbekwaamheid is geldig t/m 9 september 2015
in 2013 rond je je 35 uur nascholing af
je nieuwe vakbekwaamheid is dan geldig t/m 9 september 2020

Producten & Werkwijze
Rijschool Blad biedt de cursussen aan als volledig partner van VTO Transportopleidingen.
Hierdoor kunnen wij een landelijk netwerk garanderen en een cursus aanbieden conform
de laatste stand der techniek.
Blad/VTO richt zich op het ontzorgen van ondernemers bij het voldoen aan de
nascholingsverplichting van hun chauffeurs. Wij bieden totaalpakketten van 35 uur
nascholing aan en neemt bovendien de gehele planning, uitvoering, administratie,
communicatie en registratie van de nascholing uit handen.
Daarbij wordt gebruik gemaakt van E-learning (theorie via internet), om het
productiviteitsverlies van chauffeurs zoveel mogelijk te beperken.
Voor vragen of maken van een “vrijblijvende” afspraak kunt u ons altijd bellen op 0104194166.

