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Cursusinformatie

nascholing code 95
Osseforth opleidingen
Hoofdvestiging,
Business Park Stein 165
6181 MA Elsloo
T. 046 423 1200
Voormalig Peppermill,
Beitel 94
6422 PB Heerlen
T. 045 707 8015
Vestiging Leeuwenborgh,
Sibemaweg 20
6224 DC Maastricht
T. 043 - 362 69 98

Verplichte nascholing Code 95
Zoals je wellicht al weet moeten alle beroepschauffeurs voor vrachtwagen en
bus mee doen aan de verplichte nascholing om hun vakbekwaamheid geldig te
houden. Als het een chauffeur niet lukt om aan de verplichte nascholing te voldoen mag hij zijn vak niet meer uitoefenen.
De nascholing moet bestaan uit cursussen die door het CCV gecertificeerd zijn.
Eis is wel dat van de 35 uur nascholing minimaal 1 dag (7 uur) praktijktraining
moet zijn. De overige 4 dagen kunnen volstaan met een theoretische cursusdag.

Informatie
Osseforth Opleidingen heeft op dit moment een groot aantal cursussen
gecertificeerd voor de CODE 95. Op de achterzijde van deze folder ziet u de
meest populaire op dit moment. Op de website staan alle gecertificeerde
cursussen. De cursus kan ook op locatie gegeven worden. Dit doen we zelfs door
heel Nederland. Vraag naar de speciale tarieven voor een cursus op locatie.
Aanvullende informatie over deze opleidingen en over andere cursussen is te
vinden op www.osseforth.nl. Je kunt natuurlijk ook contact opnemen met een
van onze medewerkers: 046 - 423 1200.
Actie Prijs

Een week lang nascholing code 95:
“Met het organiseren van de nascholingsweken
maken we het u nog gemakkelijker.
In een week tijd krijgt u de mogelijkheid
om voordelig uw 35 uur nascholing te volgen!”

u

€ 850

u

Logistieke
nascholingsweek

Actie Prijs

€ 899

nascholingscursussen
w01 		

Prijs

Het nieuwe rijden

€ 325
€ 325
w01 (E)
Het nieuwe rijden
w02
Rijoptimalisatie
€ 325
€
325
W02 (e) 		
Rijoptimalisatie 		
Vanaf € 325
u01
ADR
u03
Lading zekeren
€ 140
€ 140
U05
VCA
€ 140
U05 (E)
VCA
€ 140
U07
Criminaliteitsprecentie
U14 		
Communicatieve sociale vaardigheden € 140
u14 (E) 		
Communicatieve sociale vaardigheden € 140
U15 		
Sociale veiligheid en omgaan met
€ 140
		agressie
U16
U16 (e)
u19		
U20
u21
u23
U24 		
U34		
U39		
U45		
U45 (E)		
U47 (E)		

Vanaf € 199
Heftruck / Reachtruck
Vanaf
€ 199
Heftruck / Reachtruck
€ 140
Leefstijl
€ 140
Fysieke belasting
€ 180
EHBO
€ 140
Digitale tachograaf
€ 140
Chauffeursdag
€ 140
Wintervoorbereiding
€ 140
Techniek en veiligheid
Actualisering kennis vakbekwaamheid € 140
Actualisering kennis vakbekwaamheid € 140
€ 140
Verkeerseducatie

Waarom
Osseforth OPleidingen?
u Locaties Elsloo, Heerlen,
Maastricht en Venlo
Iedere week instappen
SOOB subsidie specialist

u
u
u Keuze: schakel of automaat
u CE: keuze uit aanhanger of
trekker - oplegger

Vraag ook eens naar
u Opleiding heftruck of
u
u
u
u

reachtruck
Opleiding vrachtwagen C+CE
Opleiding C1
(campers, lichte vracht)
ADR Cursus
gevaarlijke stoffen
Veiligheidskunde wegvervoer

Blijf op de hoogte

*(E) = E-learning

www.osseforth.nl

Opleidingen@osseforth.nl

t. 046 4231200

