Vakbekwaamheid
AD R

Wij bieden u de mogelijkheid om te worden opgeleid voor het vervoer van gevaarlijke stoffen, door het behalen van het ADR-certificaat.
Voor wie is deze opleiding bestemd?
Het ADR-certificaat is bestemd voor chauffeurs die boven de vrijgestelde hoeveelheden gevaarlijke stoffen
willen vervoeren met voertuigen (stukgoed). Bij klasse 1 en klasse 7 geldt dit ook voor personenauto’s. Het
ADR-certificaat tank is ook verplicht voor chauffeurs van tankwagens en batterijwagens met een gezamenlijke inhoud van meer dan 1.000 liter en van tankcontainers, met een afzonderlijke inhoud van meer dan
3.000 liter.

Tijdens de opleiding voor het ADR-certificaat worden de volgende onderwerpen behandeld:
- tankvervoer
- vervoer gevaarlijke stoffen
- explosieve stoffen
- gassen
- brandbare vloeistoffen
- giftige stoffen
- radioactieve stoffen
- bijtende stoffen
- controlerende instanties en voorschriften
- regelgeving
- documenten
- verpakkingen en laden/ lossen
- transportmiddel en uitrusting
- calamiteitenbestrijding
- brand en brandbestrijding
- beschermingsmiddelen

De ADR-cursus kan ook meetellen voor de nascholing code 95.
De examens worden door het CBR schriftelijk afgenomen op een CBR-locatie in het land.
Examens
Om het ADR-vakbekwaamheidscertificaat te halen moet u minimaal slagen voor het basisexamen.
Naast het basisexamen zijn aanvullende examens nodig voor enkele specifieke soorten vervoer van gevaarlijke stoffen. Op het ADR-certificaat staat voor welke soorten vervoer de chauffeur de bevoegheid heeft. De
ADR-examens worden modulair afgenomen. De volgende modules worden onderscheiden:
• Initiele en herhalingsmodule Basis
• Initiele en herhalingsmodule Tankvervoer
• Initiele en herhalingsmodule Klasse 1
• Initiele en herhalingsmodule Klasse 7

De cursus ADR Vrijstellingen is bedoeld voor chauffeurs die geen ADR-certificaat nodig hebben
maar wel gevaarlijke stoffen vervoeren onder vrijstelling. Deelnemers aan deze
cursus leren de vrijstellingsregelingen toe te passen in het transport van gevaarlijke
stoffen. De cursus is ook geschikt voor chauffeurs die in het bezit zijn van een ADR- certificaat,
aangezien de vrijstellingen minder uitgebreid aan bod komen tijdens de ADR-certificaat basiscursus. Deelnemers aan deze cursus ontvangen na afloop een certificaat ADR-vrijstellingen.
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De kosten¹ ²
ADR Basis
ADR Basis & Tank
ADR Basis, Tank & 1 + 7

€
€
€

424,00
664,00
933,00

ADR Herhaling Basis
ADR Herhaling Basis & Tank
ADR Herhaling Basis, Tank & 1 + 7

€
€
€

381,00
590,00
854,00

ADR-vrijstellingen

€

157,00

Afmeldkosten nascholing per dag

€

29,00

¹ de opleidingen via VerkeersEducatie Centrum Hoek Bouma B.V. zijn vrijgesteld van btw.
² de kosten zijn inclusief lesgeld, lesmateriaal en theorie-examen(s).
Aanmelding
Op onze website treft u meer informatie aan over al onze opleidingen. Daar treft u ook de agenda aan en
kunt u zich inschrijven voor de gewenste opleiding. Natuurlijk kunt u voor inschrijving of meer informatie ook
terecht op ons kantoor.

VerkeersEducatie Centrum Hoek Bouma B.V.
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E purmerend@hoekbouma.nl
I www.hoekbouma.nl
I www.rijles-purmerend.nl
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