
 

 
 

Zeer hoge constante      

gewaarborgde  kwaliteit; 

De goedkoopste! 

Bij u in de buurt; 

Praktisch gericht; 

Beknopte theorie; 

Hoge 

slagingspercentages; 

Wij spreken de taal 

van de sector; 

Klantvriendelijk; 

Flexibel; 

U krijgt van ons de 

onverdeelde aandacht! 
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VCF Opleidingen is de specialist die zich actief richt op de logistieke 
sector, en dan met name inzake specifieke kennisoverdracht. 
Hiervoor hebben we opleidingen en cursussen ontwikkeld en laten 
ontwikkelen. 
 

We zijn specialist in de logistieke sector, en onze niche specialisatie is 
de agrarische sector. Zo zijn we marktleider binnen de vee- en 
pluimveetransportbedrijven, en hebben we vele klanten waaronder 
slachterijen, mesttransportbedrijven, eipakstations en 
veevoederbedrijven enzovoorts door geheel Nederland van Noord 
tot Zuid. Meer regionaal rondom de verre, verre omgeving van Oss 
zijn we naast de pakketten code-95 stunters, bekend om onze 
uitstekende veiligheidstrainingen zoals heftruckopleidingen, BHV en 
VCA. 
 

De sector is voortdurend in beweging. En ook de regelgeving 
verandert steeds weer. Er komen nieuwe kwaliteitssystemen en 
andere verdwijnen weer. Uw bedrijf wordt professioneler en 
gespecialiseerder. Deze voortdurende veranderingen vragen steeds 
meer specifieke kennis van uw bedrijf en uw personeel. Juist daar 
komt VCF Opleidingen om de hoek kijken.  
 

We zijn specifiek goed op de hoogte van alle regelgeving  die in de 
sector van toepassing is.  
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DÉ SPECIALIST IN 

LOGISTIEKE 
OPLEIDINGEN!!   

'Be good and tell it', verandert bij ons in 
'Be good and pass it forward'. Dankzij 
positieve mensen bestaat VCF Opleidingen 
en dankzij VCF maakt de sector een 
kwaliteitsslag.  
 

VCF Opleidingen biedt diverse uitgebreide 
code-95 pakketten aan. Conform uw 
wensen stellen we het pakket samen, 
desgewenst met de diverse 
vakbekwaamheidspasjes.   
 

Ja, wij kiezen voor kwaliteit! Stilstaan bij 
wat je doet en kijken wat nog verbeterd 
kan worden is van belang. Verder is het 
belangrijk dat de cursus voor iedereen zeer 
goed te begrijpen is. Uiteraard maken we 
er gezamenlijk ook altijd weer een zeer 
gezellige dag van! 
 
We zijn niet voor niets DÉ SPECIALIST IN 
LOGISTIEKE OPLEIDINGEN!! 
 
Uw doel is het certificaat. Uw doel is ons 
doel. We gaan er voor! 
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1. Code-95 pakketten 

2. Losse code-95 cursussen 

3. Heftrucktrainingen veiligheid 

4. Vee- & Pluimveetransport 

cursussen 

5. BHV basis en herhaling 

6. VCA basis en VOL 

7. Digitale Tachograaf en 

Boordcomputer 

8. Diverse Chauffeursdagen 

code-95  

9. Praktijktrainingen vrachtauto 

HNR 

10. Praktijktraining 

Rijoptimalisatie 

11. Praktijktraining 

schadepreventie 

12. Lading zekeren 

13. Leefstijl 

14. Verkeerseducatie 

15. Communicatieve 

Vaardigheden chauffeurs 

16. EHBO 

17. Meeneemheftruck 

18. Reachtruck 

19. Autolaadkraan en haakarm 

20. Etc. etc. etc.  

 


