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1 Opleiding 

1.1 Relatie opleiding – referentiekader 

De opleiding Autobuschauffeur behoort tot het studiegebied BIJZONDERE EDUCATIEVE NODEN.  
Het opleidingsprofiel Autobuschauffeur is gebaseerd op het SERV-Beroepscompetentieprofiel 
Bezoldigd Gemeenschappelijk Personenvervoer - Cluster Personenvervoer - Profiel Autobuschauffeur 
en op de VDAB-COBRA- fiche Autobus- en Autocarchauffeur. 
Een groot deel van de taken van een autocar- en autobuschauffeur zijn gemeenschappelijk. Hun taak 
bestaat erin de passagiers veilig en op tijd op hun bestemming te brengen. Voor het vertrek 
controleren zij de nodige documenten en het voertuig zelf. Specifiek voor autobuschauffeur is dat 
deze rijdt volgens opgegeven route en tijden en in staat voor de controle van vervoerbewijzen. 
Specifiek voor de autocarchauffeur is dat hij/zij vooraf samengestelde groepen reizigers vervoert, 
zowel bij één- als meerdaagse uitstappen en zowel in binnen- als buitenland. 
Elke kandidaat-chauffeur moet voldoen aan de wettelijke bepalingen om een bus in scholing op de 
openbare weg te mogen besturen. Elke chauffeur op de openbare wegen binnen het Rijk moet 
eveneens voldoen aan de bepalingen van het Koninklijk Besluit (van 4 mei 2007) betreffende het 
rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën 
C, C+E, D, D+E en de subcategorieën C1, C1+E, D1, D1+E.  
Dit besluit zet de richtlijn 2003/59/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie 
van 15 juli 2003 betreffende de vakbekwaamheid en de opleiding en nascholing van bestuurders van 
bepaalde voor goederen- en personenvervoer over de weg bestemde voertuigen, tot wijziging van 
Verordening (EEG) nr. 3820/85 van de Raad en Richtlijn 91/439/EEG van de Raad en tot intrekking 
van Richtlijn 76/914/EEG van de Raad om in Belgisch recht. 
 

1.2 Inhoud 

 De autobuschauffeur bestuurt een autobus op de openbare weg voor het vervoer van meer 
dan negen personen (de bestuurder inbegrepen) met het doel personen van de ene plaats 
naar de andere plaats te brengen. Hij controleert het voertuig en staat in voor orde en 
veiligheid en voor de omgang met klanten. 

 Specifiek voor de autobuschauffeur is dat deze rijdt volgens opgegeven routes en tijden, 
instaat voor de verkoop van tickets en nazicht doet van abonnementen. 

 
Na deze opleiding kan er een uitbreidingsmodule gevolgd worden > zie 1.7. 

1.3 Certificering 

Elke module wordt bekrachtigd met een deelcertificaat 
 
De opleiding leidt tot het certificaat AUTOBUSCHAUFFEUR. 

1.4 Niveau 

De opleiding situeert zich op het niveau secundair volwassenenonderwijs. 

1.5 Duur 

De opleiding Autobuschauffeur omvat in totaal 280 lestijden. 

1.6 Plaats van de opleiding in het studiegebied 

Nr. Opleidingen Code Lestijden Referentie-kader GB 

1 Vlaamse Gebarentaal – R1 AO BN 001 360   

2 Vlaamse Gebarentaal – R2 AO BN 002 480   

3 Vrachtwagenchauffeur BO BN 003 560  X 
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4  Nascholing Vrachtwagenchauffeur BO BN  60  X 

5 Ervaringsdeskundige in de armoede 
en sociale uitsluiting 

BO BN 005 1920   

6 Zwevende modules     

7 Autobuschauffeur BO BN 006 280 BP SERV X 

8 Autocarchauffeur BO BN 007 300 BP SERV X 

 GB = Gereglementeerd beroep 

1.7 Modules 

Naam Code Lestijden 

Personenvervoer Onderhoud van het rollend materieel M BN G 070 40 lt 

Personenvervoer Administratie M BN G 071 40 lt 

Personenvervoer Communicatie M BN G 072 20 lt 

Personenvervoer Rijtechnieken 1 M BN G 073 40 lt 

Autobus Administratie M BN 075 20 lt 

Autobus Rijtechnieken M BN 076 120 lt 

UITBREIDINGSMODULE   

Rijtechnieken aanhangwagen UM BN G 079 40 Lt 

1.8 Leertraject 

Personen-        

vervoer onderhoud 

van het rollend 

materieel

40

Personenvervoer 

administratie

40

Personenvervoer

communicatie

20

Personenvervoer

rijtechnieken 1 

40

Autobus administratie

20

Autobuschauffeur 

280 Lt

Rijtechnieken 

aanhangwagen

40

Autobus

rijtechnieken

120

 
 

1.9 Sleutelvaardigheden 

Code Sleutelvaardigheid Verklaring 

SV06 Contactvaardigheid In staat zijn om contact te leggen en eventueel 
te onderhouden, ook in moeilijke situaties 
(onder meer met mensen met verschillende 
opvattingen en achtergrond). 

SV08 Dienstverlenende vaardigheid In staat zijn om op vraag en proactief diensten 
of zorg te verlenen. 

SV12 Flexibiliteit In staat zijn om zich aan te passen aan 
wijzigende omstandigheden, onder meer 
middelen, doelen, mensen en procedures. 
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SV 13 Imagobewustzijn In staat zijn om de impact van eigen gedrag en 
voorkomen in te schatten. 

SV20 Loyauteit Blijk geven van sterke betrokkenheid op de 
organisatie en de regels en afspraken die er 
gelden. 

SV21 Omgaan met stress In staat zijn te leven met een aanvaardbare 
werkdruk, ook in moeilijke 
arbeidsomstandigheden (onder meer aard van 
het werk, de werkomgeving, tegenslagen en 
kritiek). 

SV 22 Planmatig denken In staat zijn om op methodische wijzen over 
een opgave of probleem te redeneren. 

SV28 Resultaatgerichtheid In staat zijn binnen een bepaalde tijd en budget 
een vooropgesteld resultaat te bereiken met in 
achtneming van gedefinieerde 
kwaliteitsstandaarden. 

SV30 Veiligheids- en milieubewustzijn In staat zijn om actief en proactief in te staan 
voor de veiligheid en om situaties te voorkomen 
die mens en milieu kunnen schaden. 

SV31 Verantwoordelijkheidszin Aandacht hebben voor de consequenties van 
een taak en beslissingen nemen op basis van 
mogelijke consequenties ervan. 

SV32 Zelfstandigheid In staat zijn om zelfstandig zonder hulp of 
toezicht gedurende lange tijd aan een taak te 
werken. 

SV35 Zin voor samenwerking In staat zijn om gemeenschappelijk aan 
eenzelfde taak te werken. 
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2 Basiscompetenties 

2.1 Opleiding 

2.1.1 Plannen en organiseren van het eigen werk 

 Basiscompetenties 

 De cursist kan 

BN 006 BC 001 het doel van de documenten omschrijven. 

BN 006 BC 002 opsommen welke documenten aanwezig moeten zijn in de bus. 

BN 006 BC 003 de documenten op hun geldigheid controleren. 

BN 006 BC 004 de dienstregeling respecteren. 

2.1.2 Uitvoeren van controles voor het vertrek 

 Basiscompetenties 

 De cursist kan 

BN 006 BC 005 zich van het belang van veiligheid bewust zijn.  

BN 006 BC 006 de signalen van de controle- en meettoestellen op het dashboard 
controleren. 

BN 006 BC 007 de signalen van de controle- en meettoestellen op het dashboard 
interpreteren. 

BN 006 BC 008 visuele controle van wielen en banden uitvoeren. 

BN 006 BC 009 vloeistofpeilen bijvullen. 

BN 006 BC 010 verlichting controleren. 

BN 006 BC 011 elk gebrek aan de werkgever rapporteren. 

BN 006 BC 012 op de netheid van de bus toezicht houden. 

BN 006 BC 014 de wettelijke voorschriften met betrekking tot de tachograaf duiden. 

2.1.3 Besturen van het voertuig 

 Basiscompetenties 

 De cursist kan 

BN 006 BC 015 het toestel voor radioverbindingen bedienen. 

BN 006 BC 016 een bemande bus veilig besturen zowel op autosnelweg als in de bebouwde 
kom rekening houdend met weersomstandigheden. 

BN 006 BC 017 Iinformatie in verband met trajecten en tarieven op vraag verschaffen. 

BN 006 BC 018 rekenvaardig zijn. 

BN 006 BC 019 het geld innen en bijhouden. 

BN 006 BC 020 de wegcode en het politiereglement toepassen. 

BN 006 BC 021 bij het rijden met de maten en gewichten van het voertuig rekening houden. 

BN 006 BC 022 defensief rijden.  

BN 006 BC 023 zuinig rijden.  

BN 006 BC 024 richtlijnen i.v.m. rij- en rusttijden toepassen. 

BN 006 BC 025 correcte filmaanduidingen aanbrengen. 

BN 006 BC 026 routes en haltes volgen rekening houdend met stopprocedures en 
tijdstabellen. 

BN 006 BC 027 bij werken op de te volgen route schikking treffen. 

BN 006 BC 028 de opdrachtgever bij moeilijkheden contacteren. 

2.1.4 Het voertuig en zijn toebehoren in goede staat van dienst houden 

 Basiscompetenties 

 De cursist kan 

BN 006 BC 029 de belangrijkste onderdelen van de motor en het koetswerk benoemen. 

BN 006 BC 030 de meest voorkomende elementaire defecten benoemen. 

BN 006 BC 031 defecte lampen en/of zekeringen vervangen. 
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BN 006 BC 033 de binnen- en buitenkant van het voertuig ordelijken rein houden. 

BN 006 BC 034 eigen interventiemogelijkheden inschatten. 

2.1.5 Administratie doen 

 Basiscompetenties 

 De cursist kan 

BN 006 BC 035 formulieren met de nodige gegevens invullen. 

BN 006 BC 036 met het betalingstoestel werken. 

2.1.6 Optreden bij ongevallen, bij schade of diefstal 

 Basiscompetenties 

 De cursist kan 

BN 006 BC 037 volgens de instructies van de maatschappij handelen. 

BN 006 BC 038 zorgen voor inzittenden bij een ongeval rekening houdend met de 
veiligheidsvoorschriften. 

BN 006 BC 039 bij ongeval, schade of diefstal de nodige formulieren voor de vervoers- en 
verzekeringmaatschappij invullen. 

BN 006 BC 040 hulpdiensten verwittigen. 

BN 006 BC 041 het brandblusapparaat gebruiken. 

2.1.7 Communiceren 

 Basiscompetenties 

 De cursist kan 

BN 006 BC 042 efficiënt communiceren met de meest geschikte en eigentijdse middelen. 

BN 006 BC 043 zich correct, efficiënt en klantvriendelijk tegenover de passagiers en 
externen gedragen. 

BN 006 BC 044 omgaan met eventuele conflicten. 

BN 006 BC 045 functioneel communiceren met passagiers en externen. 

2.1.8 Kwaliteitszorg en veiligheid 

 Basiscompetenties 

 De cursist kan 

BN 006 BC 046 zijn/haar verantwoordelijkheid binnen het kwaliteitszorgsysteem opnemen. 

BN 006 BC 047 voor eigen veiligheid en die van andere instaan. 

BN 006 BC 032 de voorziene hulpmiddelen voor personen met functiebeperkingen hanteren 

2.1.9 Geïntegreerde transportopdracht 

 Basiscompetenties 

 De cursist kan 

BN 006 BC 048 een transportopdracht vanuit een geïntegreerde aanpak organiseren.  

2.2 Uitbreidingsmodule 

2.2.1 Rijden met aanhangwagen 

 Basiscompetenties 

 De cursist kan 

BN 007 BC 049 een aanhangwagen koppelen aan het trekkend voertuig. 

BN 007 BC 050 de koppeling van een aanhangwagen controleren op veiligheid. 

BN 007 BC 051 rijden met een combinatie autocar met aanhangwagen. 

BN 007 BC 052 het dekzeil en/of raamconstructie van de aanhangwagen of bagageruim 
openmaken en sluiten. 

BN 007 BC 053 klantvriendelijk de bagage in ontvangst nemen en overhandigen. 

BN 007 BC 054 een aanhangwagen veilig en ordentelijk laden. 
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BN 007 BC 055 verschillende soorten bagage veilig vasthechten.  
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3 Modules van de opleiding 

3.1 Module Personenvervoer Onderhoud van het rollend materieel (M BN G 
070) 

3.1.1 Situering van de module in de opleiding 

In deze module leert men het basisonderhoud van het voertuig verzekeren, kleine mechanische 
gebreken lokaliseren en eventueel eenvoudige vervangingen of bijvullingen uitvoeren. Daarnaast leert 
men ook voorafgaande controles uitvoeren en storingen rapporteren. 
Elke kandidaat-chauffeur moet voldoen aan de wettelijke bepalingen om een bus in scholing op de 
openbare weg te mogen besturen. Elke chauffeur op de openbare wegen binnen het Rijk moet 
eveneens voldoen aan de bepalingen van het Koninklijk Besluit (van 4 mei 2007) betreffende het 
rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën 
C, C+E, D, D+E en de subcategorieën C1, C1+E, D1, D1+E.  
Dit besluit zet de richtlijn 2003/59/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie 
van 15 juli 2003 betreffende de vakbekwaamheid en de opleiding en nascholing van bestuurders van 
bepaalde voor goederen- en personenvervoer over de weg bestemde voertuigen, tot wijziging van 
Verordening (EEG) nr. 3820/85 van de Raad en Richtlijn 91/439/EEG van de Raad en tot intrekking 
van Richtlijn 76/914/EEG van de Raad om in Belgisch recht. 

3.1.2 Instapvereisten voor de module 

Er zijn geen bijkomende instapvoorwaarden bovenop de algemeen geldende instapvoorwaarden van 
het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs. 

3.1.3 Studieduur 

40 Lt 

3.1.4 Basiscompetenties 

Module Personenvervoer Onderhoud van het rollend materieel Code  

De cursist kan  

zich van het belang van veiligheid bewust zijn.  BN 006 BC 005 

de signalen van de controle- en meettoestellen op het dashboard 
controleren. 

BN 006 BC 006 

de signalen van de controle- en meettoestellen op het dashboard 
interpreteren. 

BN 006 BC 007 

visuele controle van wielen en banden uitvoeren. BN 006 BC 008 

vloeistofpeilen bijvullen. BN 006 BC 009 

verlichting controleren. BN 006 BC 010 

elk gebrek aan de werkgever rapporteren. BN 006 BC 011 

de belangrijkste onderdelen van de motor en het koetswerk benoemen. BN 006 BC 029 

de meest voorkomende elementaire defecten benoemen. BN 006 BC 030 

defecte lampen en/of zekeringen vervangen. BN 006 BC 031 

de binnen- en buitenkant van het voertuig ordelijk en rein houden. BN 006 BC 033 

eigen interventiemogelijkheden inschatten. BN 006 BC 034 

formulieren met de nodige gegevens invullen. BN 006 BC 035 

volgens de instructies van de maatschappij handelen. BN 006 BC 037 

zijn/haar verantwoordelijkheid binnen het kwaliteitszorgsysteem 
opnemen. 

BN 006 BC 046 

voor eigen en veiligheid en die van anderen instaan. BN 006 BC 047 
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3.2 Module Personenvervoer Administratie (M BN G 071) 

3.2.1 Situering van de module in de opleiding 

In deze module leert de cursist omgaan met de nodige formulieren en procedures die eigen zijn aan 
de taak van autobuschauffeur.  
Elke kandidaat-chauffeur moet voldoen aan de wettelijke bepalingen om een bus in scholing op de 
openbare weg te mogen besturen. Elke chauffeur op de openbare wegen binnen het Rijk moet 
eveneens voldoen aan de bepalingen van het Koninklijk Besluit (van 4 mei 2007) betreffende het 
rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën 
C, C+E, D, D+E en de subcategorieën C1, C1+E, D1, D1+E.  
Dit besluit zet de richtlijn 2003/59/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie 
van 15 juli 2003 betreffende de vakbekwaamheid en de opleiding en nascholing van bestuurders van 
bepaalde voor goederen- en personenvervoer over de weg bestemde voertuigen, tot wijziging van 
Verordening (EEG) nr. 3820/85 van de Raad en Richtlijn 91/439/EEG van de Raad en tot intrekking 
van Richtlijn 76/914/EEG van de Raad om in Belgisch recht. 

3.2.2 Instapvereisten voor de module 

Er zijn geen bijkomende instapvoorwaarden bovenop de algemeen geldende instapvoorwaarden van 
het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs. 

3.2.3 Studieduur 

40 Lt 

3.2.4 Basiscompetenties 

Module Personenvervoer Administratie  Code  

De cursist kan  

het doel van de documenten omschrijven. BN 006 BC 001 

opsommen welke documenten aanwezig moeten zijn in de bus. BN 006 BC 002 

de documenten op hun geldigheid controleren. BN 006 BC 003 

de dienstregeling respecteren. BN 006 BC 004 

de wegcode en het politiereglement toepassen. BN 006 BC 020 

richtlijnen i.v.m. rij- en rusttijden toepassen. BN 006 BC 024 

routes en haltes volgen rekening houdend met stopprocedures en 
tijdstabellen. 

BN 006 BC 026 

de opdrachtgever bij moeilijkheden contacteren. BN 006 BC 028 

elk gebrek aan de werkgever rapporteren. BN 006 BC 011 

formulieren met de nodige gegevens invullen. BN 006 BC 035 

volgens de instructies van de maatschappij handelen. BN 006 BC 037 

bij ongeval, schade of diefstal de nodige formulieren voor de vervoers- 
en verzekeringmaatschappij invullen. 

BN 006 BC 039 

functioneel communiceren met passagiers en externen. BN 006 BC 045 

zijn/haar verantwoordelijkheid binnen het kwaliteitszorgsysteem 
opnemen. 

BN 006 BC 046 

3.3 Module Personenvervoer Communicatie (M BN G 072) 

3.3.1 Situering van de module in de opleiding 

Tijdens het verloop van deze module worden de nodige en eigen communicatiemiddelen en 
procedures aangebracht.  
Elke kandidaat-chauffeur moet voldoen aan de wettelijke bepalingen om een bus in scholing op de 
openbare weg te mogen besturen. Elke chauffeur op de openbare wegen binnen het Rijk moet 
eveneens voldoen aan de bepalingen van het Koninklijk Besluit (van 4 mei 2007) betreffende het 
rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën 
C, C+E, D, D+E en de subcategorieën C1, C1+E, D1, D1+E.  
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Dit besluit zet de richtlijn 2003/59/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie 
van 15 juli 2003 betreffende de vakbekwaamheid en de opleiding en nascholing van bestuurders van 
bepaalde voor goederen- en personenvervoer over de weg bestemde voertuigen, tot wijziging van 
Verordening (EEG) nr. 3820/85 van de Raad en Richtlijn 91/439/EEG van de Raad en tot intrekking 
van Richtlijn 76/914/EEG van de Raad om in Belgisch recht. 

3.3.2 Instapvereisten voor de module 

Er zijn geen bijkomende instapvoorwaarden bovenop de algemeen geldende instapvoorwaarden van 
het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs. 

3.3.3 Studieduur 

20 Lt 

3.3.4 Basiscompetenties 

Module Personenvervoer Communicatie  Code  

De cursist kan  

de dienstregeling respecteren. BN 006 BC 004 

zich van het belang van veiligheid bewust zijn.  BN 006 BC 005 

de signalen van de controle- en meettoestellen op het dashboard 
controleren. 

BN 006 BC 006 

de signalen van de controle- en meettoestellen op het dashboard 
interpreteren. 

BN 006 BC 007 

elk gebrek aan de werkgever rapporteren. BN 006 BC 011 

op de netheid van de bus toezicht houden. BN 006 BC 012 

richtlijnen i.v.m. rij- en rusttijden toepassen. BN 006 BC 024 

de opdrachtgever bij moeilijkheden contacteren. BN 006 BC 028 

volgens de instructies van de maatschappij handelen. BN 006 BC 037 

hulpdiensten verwittigen. BN 006 BC 040 

efficiënt communiceren met de meest geschikte en eigentijdse middelen. BN 006 BC 042 

zich correct, efficiënt en klantvriendelijk tegenover de passagiers en 
externen gedragen. 

BN 006 BC 043 

omgaan met eventuele conflicten. BN 006 BC 044 

functioneel communiceren met passagiers en externen. BN 006 BC 045 

zijn/haar verantwoordelijkheid binnen het kwaliteitszorgsysteem 
opnemen. 

BN 006 BC 046 

3.4 Module Personenvervoer Rijtechnieken 1 (M BN G 073) 

3.4.1 Situering van de module in de opleiding 

De cursist leert in deze module elementaire rijtechnieken en de procedures die moeten gevolgd 
worden voor en tijdens het rijden. In deze module worden enkel elementaire rijvaardigheden 
bijgebracht met een leeg voertuig en bij voorkeur op een afgesloten terrein. 
Elke kandidaat-chauffeur moet voldoen aan de wettelijke bepalingen om een bus in scholing op de 
openbare weg te mogen besturen. Elke chauffeur op de openbare wegen binnen het Rijk moet 
eveneens voldoen aan de bepalingen van het Koninklijk Besluit (van 4 mei 2007) betreffende het 
rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën 
C, C+E, D, D+E en de subcategorieën C1, C1+E, D1, D1+E.  
Dit besluit zet de richtlijn 2003/59/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie 
van 15 juli 2003 betreffende de vakbekwaamheid en de opleiding en nascholing van bestuurders van 
bepaalde voor goederen- en personenvervoer over de weg bestemde voertuigen, tot wijziging van 
Verordening (EEG) nr. 3820/85 van de Raad en Richtlijn 91/439/EEG van de Raad en tot intrekking 
van Richtlijn 76/914/EEG van de Raad om in Belgisch recht. 
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3.4.2 Instapvereisten voor de module 

Er zijn geen bijkomende instapvoorwaarden bovenop de algemeen geldende instapvoorwaarden van 
het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs. 

3.4.3 Studieduur 

40 Lt 

3.4.4 Basiscompetenties 

Module Personenvervoer Rijtechnieken 1  Code  

De cursist kan  

de dienstregeling respecteren. BN 006 BC 004 

zich van het belang van veiligheid bewust zijn.  BN 006 BC 005 

de signalen van de controle- en meettoestellen op het dashboard 
controleren. 

BN 006 BC 006 

de signalen van de controle- en meettoestellen op het dashboard 
interpreteren. 

BN 006 BC 007 

elk gebrek aan de werkgever rapporteren. BN 006 BC 011 

op de netheid van de bus toezicht houden. BN 006 BC 012 

de wegcode en het politiereglement toepassen. BN 006 BC 020 

bij het rijden met de maten en gewichten van het voertuig rekening 
houden. 

BN 006 BC 021 

defensief rijden.  BN 006 BC 022 

zuinig rijden.  BN 006 BC 023 

richtlijnen i.v.m. rij- en rusttijden toepassen. BN 006 BC 024 

routes en haltes volgen rekening houdend met stopprocedures en 
tijdstabellen. 

BN 006 BC 026 

bij werken op de te volgen route schikking treffen. BN 006 BC 027 

de binnen- en buitenkant van het voertuig ordelijken rein houden. BN 006 BC 033 

formulieren met de nodige gegevens invullen. BN 006 BC 035 

volgens de instructies van de maatschappij handelen. BN 006 BC 037 

zorgen voor inzittenden bij een ongeval rekening houdend met de 
veiligheidsvoorschriften. 

BN 006 BC 038 

bij ongeval, schade of diefstal de nodige formulieren voor de vervoers- 
en verzekeringmaatschappij invullen. 

BN 006 BC 039 

hulpdiensten verwittigen. BN 006 BC 040 

het brandblusapparaat gebruiken. BN 006 BC 041 

zijn/haar verantwoordelijkheid binnen het kwaliteitszorgsysteem 
opnemen. 

BN 006 BC 046 

voor eigen veiligheid en die van andere instaan. BN 006 BC 047 

3.5 Module Autobus Administratie (M BN 075) 

3.5.1 Situering van de module in de opleiding 

In deze module worden de specifieke competenties in verband met administratie voor de 
autobuschauffeur aangebracht.  
Elke kandidaat-chauffeur moet voldoen aan de wettelijke bepalingen om een bus in scholing op de 
openbare weg te mogen besturen. Elke chauffeur op de openbare wegen binnen het Rijk moet 
eveneens voldoen aan de bepalingen van het Koninklijk Besluit (van 4 mei 2007) betreffende het 
rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën 
C, C+E, D, D+E en de subcategorieën C1, C1+E, D1, D1+E.  
Dit besluit zet de richtlijn 2003/59/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie 
van 15 juli 2003 betreffende de vakbekwaamheid en de opleiding en nascholing van bestuurders van 
bepaalde voor goederen- en personenvervoer over de weg bestemde voertuigen, tot wijziging van 
Verordening (EEG) nr. 3820/85 van de Raad en Richtlijn 91/439/EEG van de Raad en tot intrekking 
van Richtlijn 76/914/EEG van de Raad om in Belgisch recht. 
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3.5.2 Instapvereisten voor de module 

De cursist beschikt over het deelcertificaat van de modules ‘Personenvervoer Onderhoud van het 
rollend materieel’, ‘Personenvervoer Administratie’, ‘Personenvervoer Communicatie’ en 
‘Personenvervoer Rijtechnieken 1’ of voldoet aan één van de overige toelatingsvoorwaarden voor 
sequentieel geordende modules van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het 
volwassenenonderwijs. 

3.5.3 Studieduur 

20 Lt 

3.5.4 Basiscompetenties 

Module Autobus Administratie  Code  

De cursist kan  

de wettelijke voorschriften met betrekking tot de tachograaf duiden. BN 006 BC 014 

informatie in verband met trajecten en tarieven op vraag verschaffen. BN 006 BC 017 

rekenvaardig zijn. BN 006 BC 018 

het geld innen en bijhouden. BN 006 BC 019 

met het betalingstoestel werken. BN 006 BC 036 

3.6 Module Autobus Rijtechnieken (M BN 076) 

3.6.1 Situering van de module in de opleiding 

De cursist leert een voertuig met inzittenden besturen op de weg, de autosnelweg en in de bebouwde 
kom, zowel overdag als ’s nachts en in specifieke omstandigheden (weersomstandigheden, staat van 
de weg, files). 
Tenslotte wordt de cursist direct voorbereid op het geïntegreerd aanpakken van een 
transportopdracht; met inbegrip van het uitstippelen van een reisweg met top- en pauzeplaatsen. 
Elke kandidaat-chauffeur moet voldoen aan de wettelijke bepalingen om een bus in scholing op de 
openbare weg te mogen besturen. Elke chauffeur op de openbare wegen binnen het Rijk moet 
eveneens voldoen aan de bepalingen van het Koninklijk Besluit (van 4 mei 2007) betreffende het 
rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën 
C, C+E, D, D+E en de subcategorieën C1, C1+E, D1, D1+E.  
Dit besluit zet de richtlijn 2003/59/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie 
van 15 juli 2003 betreffende de vakbekwaamheid en de opleiding en nascholing van bestuurders van 
bepaalde voor goederen- en personenvervoer over de weg bestemde voertuigen, tot wijziging van 
Verordening (EEG) nr. 3820/85 van de Raad en Richtlijn 91/439/EEG van de Raad en tot intrekking 
van Richtlijn 76/914/EEG van de Raad om in Belgisch recht. 

3.6.2 Instapvereisten voor de module 

De cursist beschikt over het deelcertificaat van de modules ‘Personenvervoer Onderhoud van het 
rollend materieel’, ‘Personenvervoer Administratie’, ‘Personenvervoer Communicatie’ en 
‘Personenvervoer Rijtechnieken 1’ of voldoet aan één van de overige toelatingsvoorwaarden voor 
sequentieel geordende modules van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het 
volwassenenonderwijs. 

3.6.3 Studieduur 

120 Lt 

3.6.4 Basiscompetenties 

Module Autobus Rijtechnieken  Code  

De cursist kan  

opsommen welke documenten aanwezig moeten zijn in de bus. BN 006 BC 002 

de documenten op hun geldigheid controleren. BN 006 BC 003 

van elk gebrek aan de werkgever rapporteren. BN 006 BC 011 
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op de netheid van de bus toezicht houden. BN 006 BC 012 

het toestel voor radioverbindingen bedienen. BN 006 BC 015 

een bemande bus veilig besturen zowel op autosnelweg als in de 
bebouwde kom rekening houdend met weersomstandigheden. 

BN 006 BC 016 

de wegcode en het politiereglement toepassen. BN 006 BC 020 

bij het rijden met de maten en gewichten van het voertuig rekening 
houden. 

BN 006 BC 021 

defensief rijden.  BN 006 BC 022 

zuinig rijden.  BN 006 BC 023 

richtlijnen i.v.m. rij- en rusttijden toepassen. BN 006 BC 024 

correcte filmaanduidingen aanbrengen. BN 006 BC 025 

routes en haltes volgen rekening houdend met stopprocedures en 
tijdstabellen. 

BN 006 BC 026 

bij werken op de te volgen route schikking treffen. BN 006 BC 027 

de opdrachtgever bij moeilijkheden contacteren. BN 006 BC 028 

de binnen- en buitenkant van het voertuig ordelijken rein houden. BN 006 BC 033 

formulieren met de nodige gegevens invullen. BN 006 BC 035 

efficiënt communiceren met de meest geschikte en eigentijdse 
middelen. 

BN 006 BC 042 

zich correct, efficiënt en klantvriendelijk tegenover de passagiers en 
externen gedragen. 

BN 006 BC 043 

omgaan met eventuele conflicten. BN 006 BC 044 

functioneel communiceren met passagiers en externen. BN 006 BC 045 

zijn/haar verantwoordelijkheid binnen het kwaliteitszorgsysteem 
opnemen. 

BN 006 BC 046 

voor eigen en veiligheid en die van anderen instaan. BN 006 BC 047 

een transportopdracht vanuit een geïntegreerde aanpak organiseren. BN 006 BC 048 

de voorziene hulpmiddelen voor personen met functiebeperkingen 
hanteren. 

BN 006 BC 032 
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4 Uitbreidingsmodule 

4.1 Module Rijtechnieken aanhangwagen (UM BN G 079) 

4.1.1 Situering van de module 

Een chauffeur die rondreizen verzorgt, heeft als extra taak het vervoeren van bagage. 
Het onderricht in deze module is gericht op het rijden met een geladen aanhangwagen. Er wordt 
vanzelfsprekend de nadruk gelegd op het veilig koppelen van de aanhangwagen alsook het veilig 
laden en lossen van bagage van deze aanhangwagen.  
Elke kandidaat-chauffeur moet voldoen aan de wettelijke bepalingen om een bus in scholing op de 
openbare weg te mogen besturen. Elke chauffeur op de openbare wegen binnen het Rijk moet 
eveneens voldoen aan de bepalingen van het Koninklijk Besluit (van 4 mei 2007) betreffende het 
rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën 
C, C+E, D, D+E en de subcategorieën C1, C1+E, D1, D1+E.  
Dit besluit zet de richtlijn 2003/59/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie 
van 15 juli 2003 betreffende de vakbekwaamheid en de opleiding en nascholing van bestuurders van 
bepaalde voor goederen- en personenvervoer over de weg bestemde voertuigen, tot wijziging van 
Verordening (EEG) nr. 3820/85 van de Raad en Richtlijn 91/439/EEG van de Raad en tot intrekking 
van Richtlijn 76/914/EEG van de Raad om in Belgisch recht. 

4.1.2 Instapvereisten voor de module 

De cursist beschikt over het certificaat van de opleidingen Autocarchauffeur of Autobuschauffeur of 
voldoet aan één van de overige toelatingsvoorwaarden voor sequentieel geordende modules van het 
decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs. 

4.1.3 Studieduur 

40 Lt 

4.1.4 Basiscompetenties 

Module Rijtechnieken aanhangwagen Code 

De cursist kan  

een aanhangwagen koppelen aan het trekkend voertuig. BN 007 BC 049 

de koppeling van een aanhangwagen controleren op veiligheid. BN 007 BC 050 

rijden met een combinatie autocar met aanhangwagen. BN 007 BC 051 

het dekzeil en/of raamconstructie van de aanhangwagen of bagageruim 
openmaken en sluiten. 

BN 007 BC 052 

klantvriendelijk de bagage in ontvangst nemen en overhandigen. BN 007 BC 053 

een aanhangwagen veilig en ordentelijk laden. BN 007 BC 054 

verschillende soorten bagage veilig vasthechten. BN 007 BC 055 

 


