
Code 95 nascholing voor beroepchauffeurs
Beuk Opleidingen geeft Code 95 nascholingscursussen voor chauffeurs in het be-

roepspersonen- en beroepsgoederen vervoer, volgens de Richtlijn Vakbekwaamheid 

onder toezicht van CCV.

 

Iedere beroepschauffeur geboren na 30 juni 1955, is verplicht om eens in de vijf jaar 

35 uur nascholing te volgen. Hierdoor krijgt en behoudt hij de Code 95 registratie, als 

bewijs van vakbekwaamheid.

Beuk Opleidingen werkt met gecertificeerde trainers en hanteert aantrekkelijke tarie-

ven. De cursus vindt plaats bij Koninklijke Beuk te Noordwijk. Bij voldoende deelne-

mers van één bedrijf kan de cursus op locatie gegeven worden.

Beuk Opleidingen verzorgt de leermiddelen, certificaten en de aan- en afmelding bij 

het CCV ten behoeve van de Code 95 registratie op het rijbewijs.
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Meer weten? 
Bel gerust voor informatie over de data, beschikbaarheid 

en de kosten van de aangeboden cursussen. Wij geven u 

graag een persoonlijk advies om de Code95 snel en een-

voudig te behalen.

Voor de wet- en regelgeving rondom de Richtlijn Vak- 

bekwaamheid, zie: http://bit.ly/Code95nascholing. Beuk 

Opleidingen BV is een door CBR erkend zelfstandig op-

leidingsinstituut, behorend bij de Koninklijke Beuk Groep.

Code 95 nascholingscursussen uur dagen type
• Chauffeursdag 7  1 theorie

• Gezond op weg 7  1 theorie

• Digitale tachograaf 7  1 theorie

• Wintervoorbereiding 7  1 theorie

• Techniek, diagnose stellen bij pech 7 1 theorie

• Omgaan met agressie voor buschauffeurs 7 1 theorie

• Sociale Vaardigheden voor de touringcarchauffeur 7  1 theorie

• Touringcarvervoer Nationaal Reisuitvoering (TNU) 7  1 theorie

• Touringcarvervoer Nationaal Reisvoorbereiding (TNV) 14 2 theorie

• Touringcarvervoer Internationaal 0 (TI-0)  

(pendel, rondreis met reisleiding) 28 4 theorie

• Rijvaardigheid met autobussen inclusief Het Nieuwe Rijden 7  1 praktijk

• Rijoptimalisatie Behaviour Based Safety (BBS) voor chauffeurs 7  1 praktijk

van berckelweg 32

2203 lb noordwijk

info@beukopleidingen.nl

t 071 365 65 28

www.beukopleidingen.nl


