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1 Deel 1 Opleiding 

1.1 Korte beschrijving 

1.1.1 Relatie opleiding – beroep 

De opleiding Nascholing vrachtwagenchauffeur is een opleiding die houders van het getuigschrift 
van vakbekwaamheid (dat als bewijs dient voor het behalen van de basiskwalificatie) en bestuurders 
(houders van een rijbewijs van een van volgende categorieën C, C+E, C1, C1+E) in de gelegenheid 
stelt de voor hun werk essentiële kennis te actualiseren, waarbij speciale nadruk wordt gelegd op 
verkeersveiligheid en rationeel brandstofverbruik. 

1.1.2 Inhoud 

In de opleiding Nascholing vrachtwagenchauffeur worden basisvaardigheden en technieken 
aangeleerd met betrekking tot het rationeel rijden, het toepassen van de reglementeringen en de 
aspecten van gezondheid, verkeers- en milieuveiligheid, dienstverlening en logistiek. 

1.1.3 Modules 

De opleiding bestaat uit 6 modules: 
� Economisch belang van het wegvervoer 10 Lt 
� Fysiek en mentaal welzijn 10 Lt 
� Ladingbeveiliging 10 Lt 
� Rationeel rijden 10 Lt 
� Reglementering wegvervoer 10 Lt 
� Risico in het wegvervoer 10 Lt 
De totale opleiding omvat dus 60 Lt. 
De modules “Economisch belang van het wegvervoer”, “Fysiek en mentaal welzijn”, 
“Ladingbeveiliging”, “Rationeel rijden“, “Reglementering wegvervoer” en “Risico in het wegvervoer” zijn 
instapvrije modules. 

1.1.4 Niveau en soort vak 

 
De opleiding omvat het totaal van 60 Lt: 
� 55 Lt TV 
�  5 Lt PV 
Alle modules worden ingedeeld als onderwijs van de derde graad van het secundair 
beroepsonderwijs. 
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1.2 Plaats van de opleiding in het studiegebied 

De opleiding Nascholing vrachtwagenchauffeur is een beroepsopleiding uit het studiegebied 
BIJZONDER EDUCATIEVE NODEN (BN).  
 
Nr. Opleidingen Code Lestijden Niveau GB SR 

1 Vlaamse gebarentaal – R 1 AO BN 001 360 R 1   

2 Vlaamse gebarentaal – R 2 AO BN 002 480 R 2   

3 Vrachtwagenchauffeur BO BN 003 560 BSO 3  x 

4 Nascholing vrachtwagenchauffeur BO BN 004 60 BSO 3  x 

 
GB = gereglementeerd beroep 
SR = specifieke reglementering  

1.3 Studieduur 

60 Lt waarvan 55 Lt TV en 5 Lt PV 
Certificaat van de beroepsopleiding: NASCHOLING VRACHTWAGENCHAUFFEUR: 60 Lt 
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1.4 Modules en leertraject 

1.4.1 Modules 

Naam Code Lestijden Vak 

Economisch belang van 
het wegvervoer 

M BN 020 10 Lt TV autotechniek 

Economisch belang van 
het wegvervoer 

M BN 020 10 Lt TV autorijtechnieken 

Fysiek en mentaal 
welzijn 

M BN 021 10 Lt TV autotechniek 

Fysiek en mentaal 
welzijn 

M BN 021 10 Lt TV autorijtechnieken 

Ladingbeveiliging M BN 022 10 Lt TV autotechniek 

Ladingbeveiliging M BN 022 10 Lt TV autorijtechnieken 

Rationeel rijden M BN 023 5 Lt PV en 5 Lt TV autotechniek 

Rationeel rijden M BN 023 5 Lt PV en 5 Lt TV autorijtechnieken 

Rationeel rijden M BN 023 5 Lt PV en 5 Lt TV praktijk autotechnieken 

Rationeel rijden M BN 023 5 Lt PV en 5 Lt TV praktijk autorijtechnieken 

Reglementering 
wegvervoer 

M BN 024 10 Lt TV autotechniek 

Reglementering 
wegvervoer 

M BN 024 10 Lt TV autorijtechnieken 

Risico in het wegvervoer M BN 025 10 Lt TV autotechniek 

Risico in het wegvervoer M BN 025 10 Lt TV autorijtechnieken 

1.4.2 Leertraject 

9284
Economisch 

belang van het 
wegvervoer

10

9285
Fysiek en 

mentaal welzijn

10

9286
Lading-

beveiliging

10

9287
Rationeel rijden

10

Reglemen-
tering 9288 

wegvervoer

10

9289
Risico in het 

wegvervoer

10

Nascholing 

vrachtwagen-
chauffeur

35697  60 Lt

 
 



  Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008 

Opleidingsprofiel Volwassenenonderwijs: Bijzondere educatieve noden - Nascholing 
vrachtwagenchauffeur 
Versie 2.1 BVR Pagina 6 van 12 

1.5 Sleutelvaardigheden 

Sleutelvaardigheid Specificatie Code 

Imagobewustzijn in staat zijn om de impact van eigen gedrag en voorkomen in 
te schatten 

SV13 

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) 

SV21 

Problemen 
onderkennen en 
oplossen 

zien dat er een probleem is, waar het precies gesitueerd is 
en er een oplossing voor aanreiken 

SV23 

Veiligheids- en 
Milieubewustzijn 

in staat zijn om actief en pro-actief in te staan voor de 
veiligheid en om situaties te voorkomen die mens en milieu 
kunnen schaden 

SV30 

Verantwoordelijkheids-
zin 

aandacht hebben voor de consequenties van een taak en 
beslissingen nemen op basis van mogelijke consequenties 
ervan 

SV31 
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2 Deel 2 Modules 

2.1 Module Economisch belang van het wegvervoer (020) 

2.1.1 Situering 

Deze module beantwoordt aan het KB van 4 mei 2007 BS van 10 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. 
In deze module kan de cursist de essentiële kennis in verband met het economisch belang van het 
wegvervoer actualiseren. 
Elke kandidaat-vrachtwagenchauffeur moet voldoen aan de wettelijke bepalingen om een 
vrachtwagen in scholing op de openbare weg te mogen besturen. 
Elke vrachtwagenchauffeur op de openbare wegen binnen het Rijk moet vanaf 9 september 2009 
eveneens voldoen aan de bepalingen van het Koninklijk Besluit 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. 

2.1.2 Instapvereisten 

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

2.1.3 Studieduur 

10 Lt TV 

2.1.4 Basiscompetenties 

Economisch belang van het wegvervoer M BN 020 

De cursist kan  
Aan het imago van het wegvervoer bijdragen 
� het imago van het bedrijf uitdragen 
� commerciële en financiële gevolgen van een geschil onderkennen 

M BN 020 BC 01 

Het economisch belang van het goederenvervoer duiden 
� het wegvervoer binnen de andere vervoerstakken situeren 
� de verschillende actoren binnen het wegvervoer onderkennen 
� de ontwikkelingen binnen de sector duiden 

M BN 020 BC 02 
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2.2 Module Fysiek en mentaal welzijn (021) 

2.2.1 Situering 

Deze module beantwoordt aan het KB van 4 mei 2007 BS van 10 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. 
In deze module kan de cursist de essentiële kennis in verband met zijn fysiek en mentaal welzijn 
actualiseren. 
Elke kandidaat-vrachtwagenchauffeur moet voldoen aan de wettelijke bepalingen om een 
vrachtwagen in scholing op de openbare weg te mogen besturen. 
Elke vrachtwagenchauffeur op de openbare wegen binnen het Rijk moet vanaf 9 september 2009 
eveneens voldoen aan de bepalingen van het Koninklijk Besluit 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. 

2.2.2 Instapvereisten 

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

2.2.3 Studieduur 

10 Lt TV 

2.2.4 Basiscompetenties 

Fysiek en mentaal welzijn M BN 021 

De cursist kan  
Fysieke risico’s voorkomen 
� ergonomische principes toepassen 
� persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken 

M BN 021 BC 01 

Een goede fysieke en mentale gezondheid bewerkstelligen 
� beginselen van gezonde en evenwichtige voeding toepassen 
� effecten van stoffen die het gedrag kunnen beïnvloeden inschatten 
� effecten van vermoeidheid en stress inschatten 
� symptomen en oorzaken van vermoeidheid en stress onderkennen  

M BN 021 BC 02 
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2.3 Module Ladingbeveiliging (022) 

2.3.1 Situering 

Deze module beantwoordt aan het KB van 4 mei 2007 BS van 10 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. 
In deze module kan de cursist de essentiële kennis in verband met het beveiligen van de lading 
actualiseren. 
Elke kandidaat-vrachtwagenchauffeur moet voldoen aan de wettelijke bepalingen om een 
vrachtwagen in scholing op de openbare weg te mogen besturen. 
Elke vrachtwagenchauffeur op de openbare wegen binnen het Rijk moet vanaf 9 september 2009 
eveneens voldoen aan de bepalingen van het Koninklijk Besluit 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. 

2.3.2 Instapvereisten 

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

2.3.3 Studieduur 

10 Lt TV 

2.3.4 Basiscompetenties 

Ladingbeveiliging M BN 022 

De cursist kan  
Met inachtneming van de voorschriften de lading vervoeren 
� met inachtneming van de voorschriften de lading stuwen 
� met inachtneming van de voorschriften de lading beveiligen 
� met inachtneming van de voorschriften in zake ladingbeveiliging zijn 

voertuig besturen 

M BN 022 BC 01 

Preventieve maatregelen treffen 
� preventieve maatregelen treffen om criminaliteit te voorkomen  
� preventieve maatregelen treffen om vervoer van illegale immigranten 

te voorkomen  

M BN 022 BC 02 
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2.4 Module Rationeel rijden (023) 

2.4.1 Situering 

Deze module beantwoordt aan het KB van 4 mei 2007 BS van 10 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. 
In deze module kan de cursist de essentiële kennis in verband met het rationeel rijden actualiseren. 
Elke kandidaat-vrachtwagenchauffeur moet voldoen aan de wettelijke bepalingen om een 
vrachtwagen in scholing op de openbare weg te mogen besturen. 
Elke vrachtwagenchauffeur op de openbare wegen binnen het Rijk moet vanaf 9 september 2009 
eveneens voldoen aan de bepalingen van het Koninklijk Besluit 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. 

2.4.2 Instapvereisten 

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

2.4.3 Studieduur 

5 Lt TV + 5 Lt PV 

2.4.4 Basiscompetenties 

Rationeel rijden M BN 023 

De cursist kan  
Op basis van de veiligheidsvoorschriften rationeel rijden 
� de rijstijl i.f.v. de optimalisatie van het gebruik van het voertuig 

aanpassen  
� de veiligheidsvoorzieningen om het voertuig onder controle te 

houden gebruiken  
� de veiligheidsvoorzieningen om de slijtage te beperken gebruiken 
� de veiligheidsvoorzieningen om disfuncties te voorkomen gebruiken 
� het brandstofverbruik optimaliseren 

M BN 023 BC 01 
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2.5 Module Reglementering wegvervoer (024) 

2.5.1 Situering 

Deze module beantwoordt aan het KB van 4 mei 2007 BS van 10 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. 
In deze module kan de cursist de essentiële kennis in verband met de reglementering van het 
wegvervoer actualiseren. 
Elke kandidaat-vrachtwagenchauffeur moet voldoen aan de wettelijke bepalingen om een 
vrachtwagen in scholing op de openbare weg te mogen besturen. 
Elke vrachtwagenchauffeur op de openbare wegen binnen het Rijk moet vanaf 9 september 2009 
eveneens voldoen aan de bepalingen van het Koninklijk Besluit 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. 

2.5.2 Instapvereisten 

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

2.5.3 Studieduur 

10 Lt TV 

2.5.4 Basiscompetenties 

Reglementering wegvervoer M BN 024 

De cursist kan  
De sociale reglementering van het wegvervoer toepassen 
� het sociale klimaat verklaren 
� de reglementering in zake rij- en rusttijden toepassen 
� de tachograaf gebruiken 
� de gevolgen van verkeerd gebruik van de tachograaf inschatten 

M BN 024 BC 01 

De reglementering in zake het vervoer van goederen over de weg 
toepassen 
� voertuiggebonden documenten verzamelen, invullen en controleren 
� ladinggebonden documenten verzamelen, invullen en controleren 

M BN 024 BC 02 
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2.6 Module Risico in het wegvervoer (025) 

2.6.1 Situering 

Deze module beantwoordt aan het KB van 4 mei 2007 BS van 10 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. 
In deze module kan de cursist de essentiële kennis in verband met de risico’s in het wegvervoer 
actualiseren. 
Elke kandidaat-vrachtwagenchauffeur moet voldoen aan de wettelijke bepalingen om een 
vrachtwagen in scholing op de openbare weg te mogen besturen. 
Elke vrachtwagenchauffeur op de openbare wegen binnen het Rijk moet vanaf 9 september 2009 
eveneens voldoen aan de bepalingen van het Koninklijk Besluit 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. 

2.6.2 Instapvereisten 

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

2.6.3 Studieduur 

10 Lt TV 

2.6.4 Basiscompetenties 

Risico in het wegvervoer M BN 025 

De cursist kan  
De gevaren van het verkeer inschatten 
� de betrokkenheid van vrachtwagens bij verkeersongevallen duiden 

M BN 025 BC 01 

Arbeidsongevallen voorkomen 
� de gevolgen op menselijk vlak van arbeidsongevallen inschatten 
� de gevolgen op materieel  vlak van arbeidsongevallen inschatten 
� de gevolgen op financieel vlak van arbeidsongevallen inschatten 

M BN 025 BC 02 

Noodsituaties beoordelen 
� zijn gedrag bij een noodsituatie aanpassen 
� een schadeformulier invullen 

M BN 025 BC 03 

 


