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Nieuwe medewerker
Recent is bij ons een nieuwe medewerker begonnen. Michel van Dijk.
Hij gaat ons team versterken in het geven van diverse (praktijk-)trainingen
en het ontwikkelen van nieuwe trainingen. Wij wensen hem heel veel
succes!
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Een kleine greep uit onze
cursussen:
Chauffeur Pluimveetransport (U12-1)
. -za 06-04-2019 te Oss
Chauffeur Veetransport (U12-1)
- za 06-04-2019 te Oss
Reachtruck of Heftruck (U16-2)
- wo 10-4-2019 te Oss

Dubbele (code95) punten dagen!
14 punten in 6 uur!!
Zoals beschreven in de nieuwsbrief van oktober vorig jaar, heeft het CCV
een aantal wetwijzigingen aangekondigd m.b.t. E-Learning waardoor het
praktisch gezien onmogelijk wordt gemaakt om een cursus te volgen met ELearning. Dit gaat al in mei 2020 van kracht worden.
Het goede nieuws is dat we nu nog cursussen kunnen aanbieden met ELearning waardoor u als klant op een versnelde manier aan de code95
punten kunt komen. Wij hebben een uniek snelpakket waardoor u in 2,5
dag alle 35 punten kunt behalen. Ook als u al een aantal punten heeft,
bieden wij cursussen aan waardoor u het dubbele aan code95 punten kunt
halen op één dag! Dit kunnen wij doen door volop gebruik te maken van ELearning nu het nog kan!
Dus maak hier snel gebruik van!
Binnenkort is het bij ons weer mogelijk om het dubbele aan code95 punten
bij elkaar te verzamelen op één dag! Dus in totaal 14 punten in één dag. Er
zijn 7 dagen beschikbaar om dit te doen, mocht je snel de laatste punten
binnen willen hebben.
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Chauffeur Pluimveetransport en
Chauffeur Veetransport.(U23-1)
- wo 17-04-2019 te Oss
Chauffeur Pluimveetransport en
Chauffeur Veetransport.(U23-1)
- do 18-04-2019 te Oss
Opleiding Ondernemer Goederen
vervoer t.b.v. Niwo
– do 18-04-2019 te Oss
BHV (U21-1)
- za 25-05-2019 te Oss
Kijk op www.vcfopleidingen.nl
voor meer data

Weetjes over VCF Opleidingen
✓VCF
WijOpleidingen
zijn OOM erkend opleider

Palestrinastraat 1a
✓5344
WijnAA
zijn OSS
SOOB erkend voor
de085-2731885
volgende opleidingen:
tel.:
fax: 085-2731881
➢ Praktijk
€ 100,E-mail: info@vcfopleidingen.nl
www.vcfopleidingen.nl
➢ Chauffeur
Veetransport
€ 75,KvK. nr.: 51693860
➢ Pluimveetransport
€ 75,➢ VCA
➢ Heftruck
➢ Fysieke belasting
Woensdag 17-4-2019 te Oss (van 8:45 -tot 15:45 uur)
Met 2x 4uur E-Learning 10 dagen vooraf cursus thuis maken. (incl. Lunch,
koffie, koeken en frisdrank).
Donderdag 18-4-2019 te Oss (van 8:45 -tot 15:45 uur)
Met 2x 4uur E-Learning 10 dagen vooraf cursus thuis maken. (incl. Lunch,
koffie, koeken en frisdrank).
Zaterdag 4-5-2019 te Dalmsholte (7:45 -15.00)
Met 2x 4uur E-Learning 10 dagen vooraf cursus thuis maken. (incl. Lunch,
koffie, koeken en frisdrank).
Idem op 18-5-2019 in Oss, 01-06-2019 in Bunnik, 08-06-2019 in
Surhuisterveen en 15-6-2019 in Oss.
Voor meer informatie bel; Cristian van Dinther 06-14545055

Bent u transportondernemer? NIWO
verplicht!
ZZP-ers maar ook managers en bedrijfseigenaren: iedereen die voor eigen
rekening een transportbedrijf of -diensten uitvoert, is verplicht om de
NIWO-vergunning te hebben.
Zoals in eerdere nieuwbrieven vermeld en op onze website verzorgen wij het
vakdiploma “Opleiding Ondernemer Goederenvervoer” dat nodig is om voor
een NIWO vergunning in aanmerking te komen.
De opleiding hiervoor kunt u bij ons volgen, VCF Opleidingen.
Wij doen dat graag, snel en goed!

€ 100,€150,€100,-

Neem een code 95 pakket af bij ons
voor 35 uur nascholing, alles
geregeld en met SOOB subsidie
heel voordelig!
Heeft u nog vragen hierover laat het
ons weten!
Bel Cristian tel.: 06-14545055 of
mail: cristian@vcfopleidingen.nl

Opleiding Ondernemer
Goederenvervoer
(NIWO)
De opbouw van de
opleiding:
De opleiding bestaat
uit vijf modules die
allen worden
afgesloten met een
examen. Deze
modules zijn:
➢ Bedrijfsmanagement
➢ Personeelsmanage
ment
➢ Financieel
management
➢ Calculatie
➢ Wegvervoer
goederen (incl.
Internationaal
goederenvervoer)
Kijk op
www.vcfopleidingen.nl of
bel Cristian van Dinther: 0614545055

Kijk op www.vcfopleidingen.nl of bel Cristian van Dinther: 06-14545055
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