#150285

OPLEIDING

#LOGISTIEK

ecodrive met 3 uur individueel rijden! (bijscholing
vakbekwaamheid chauffeur c)

€ 395,00 excl. BTW

goed voor de natuur en uw portemonnee!

I.S.M.

omschrijving

INTRODUCTIE

Deze module binnen de Nascholing vakbekwaamheid Code 95 beantwoordt aan de nieuwe wetgeving die 3 uur effectieve, individuele
rijpraktijk vereist.

OMSCHRIJVING

Het behalen van punten voor de nascholing van de vakbekwaamheid wordt door velen beschouwd als een noodzakelijk kwaad. De opleiding
ECODRIVE is dit echter allerminst.
Nadat u de theoretische achtergrond in groep hebt gevolgd, gaat u samen met onze expert de weg op om de theorie in de praktijk om te zetten.
Aan de hand van kleine bijsturingen, tips en tricks gaat u al snel 8 tot 10% minder verbruiken. Goed voor de natuur en uw portemonnee!

VOOR WIE IS DEZE OPLEIDING BESTEMD?

Chauffeurs met rijbewijs C, C+E, C1, C1+E met code 95
Chauffeurs met een gecombineerd rijbewijs C en D met code 95

TOELATINGSVOORWAARDEN

Een geldig rijbewijs C of C en D met code 95
Het praktijkgedeelte (3,5u) is individueel met uw eigen vrachtwagen
7 uur effectieve lestijd = 7 kredietpunten = kom op tijd!
Breng uw identiteitskaart mee voor de juiste informatie op uw attest
De praktijksessie dient binnen de 60 kalenderdagen na de theoretische sessie afgerond te zijn.
De datum van de theoriesessie in groep ligt vast.
Voor de praktijksessie (met vrachtwagen van de cursist) dienen de cursisten individueel een datum vast te leggen.

BIJKOMENDE INFO

Groepskorting:
Voor meer dan 2 chauffeurs uit hetzelfde bedrijf, prijskorting op aanvraag.
Bedrijfsintern:
De opleiding kan ook bedrijfsintern gegeven worden. Dit kan reeds vanaf 10 chauffeurs. Contacteer ons voor een vrijblijvende offerte.
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Theorie: 3u30
Inleiding: waarom eco-drive
Ontwikkelingen en optimalisatie van het brandstofverbruik
Kostprijs (door optimalisatie van het brandstofverbruik)
Koppelkrommingen en vermogen
Factoren die het brandstofverbruik beïnvloeden
De juiste rijstijl (benutten van de traagheid van het voertuig, optimaal gebruiksbereik toerenteller, gebruik van remmen en retarders)
Hellingen en eco-cruise (benutting van de mogelijkheden tot vertraging en remmen bij afdalingen)
Ondersteunende systemen
Regels en tips voor Ecodrive
Besparing

Praktijk: 3u30
RIT 1: 1u30 Effectief rijden
De cursist rijdt met eigen vrachtwagen (minstens half geladen). Er is geen tweede cursist aanwezig in de vrachtwagen!
Tijdens de rit observeert de expert het rijgedrag van de cursist met specifieke focus op het ecologisch rijden
GEZAMELIJKE EVALUATIE MET VERBETERTIPS
RIT 2: 1u30 Effectief rijden
Tijdens de tweede rit focust de chauffeur op zijn rijgedrag in functie van de tips die werden gegeven.
De instructeur stuurt bij en geeft tips waar nodig
EINDEVALUATIE

De praktijksessie dient binnen de 60 kalenderdagen na de theoretische sessie afgerond te zijn.
De datum van de theoriesessie in groep ligt vast.
Voor de praktijksessie (met vrachtwagen van de cursist) dienen de cursisten individueel een datum vast te leggen.

praktisch
Deze opleiding wordt georganiseerd door onze partner SBM, cvba Skilliant.
LESDATA
DATUM

STARTUUR

EINDUUR

zaterdag 04/04/2020

08:30

12:00

LOCATIE

CONTACT

Escala Roeselare
Oostnieuwkerksesteenweg 111
8800 Roeselare

T: 078 35 39 30
F: 051/268754
Tine@escala.be

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

docent
Luc Van Damme
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