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Vakbekwaamheid Code 95 is verplicht voor personen die eigen- en beroepsgoederenvervoer met een 
vrachtauto op de openbare weg willen verrichten waarvan de toegestane maximale massa meer bedraagt 
dan 3.500 kg. Ook voor personenvervoer met een autobus bestemd voor het vervoer van meer dan acht per-
sonen is vakbekwaamheid Code 95 verplicht. Ben je jonger dan 21 jaar en wil je het rijbewijs C of D1 halen 
dan is het verplicht; en voor het rijbewijs D is het verplicht voor kandidaten jonger dan 24 jaar. 
 
Inhoud opleiding 
De opleiding bestaat uit drie theoretische en twee praktische deelcertificaten.  
 
De theorievakken zijn: RV1 

V2C/V2D 
V3C/V3D 

De praktijkvakken zijn:  Praktische toets en toets Besloten Terrein. 
 
De deelcertificaten hebben een geldigheidsduur van twee jaar. Als alle 5 de certificaten binnen twee jaar 
worden gehaald, dan heeft men de Vakbekwaamheid Code 95. De minimumleeftijd voor deelname is 17 
jaar. Na het behalen van Code 95 moet er binnen 5 jaar 35 uur nascholing worden gevolgd om de vermel-
ding Code 95 op het rijbewijs te behouden. Kandidaten die geen intentie hebben om beroepschauffeur te 
worden maar wel het rijbewijs C willen halen moeten alleen de eerste twee theoriecertificaten halen. Tevens 
wordt dan het vak V2C omgezet in R2C. 
 
RV1 Rijbewijs/Vakbekwaamheid 1 Verkeer & techniek 
Bij het vak Verkeer worden onder andere de verkeersregels, kentekenregistratie, eisen met betrekking tot de 
inrichting en belading van het voertuig behandeld. Bij het vak Techniek wordt onder andere motortechniek, 
kennis van remmen, banden, elektrotechniek en het stellen van een diagnose bij technische mankementen 
behandeld. Het examen bestaat uit 50 vragen, 25 over verkeer en 25 over techniek. 
 
V2/V3 Vakbekwaamheid goederenvervoer (C) of personenvervoer (D) 
Bij dit vak worden onder andere de onderwerpen vervoer- en goederendocumenten, vervoerstechnieken, 
vergunningen en arbeidstijdenbesluit behandeld. Het examen V2 bestaat uit 50 vragen en bij het examen V3 
krijgt de kandidaat 45 vragen over casestudies voorgeschoteld. 
 
Om de theorie te leren bieden wij 3 mogelijkheden aan: 

a. Dagopleiding 
Iedere maand organiseren wij een tweeweekse cursus. Deze cursus bestaat uit 7 klassikale ochten-
den of middagen, ditgitaal studiemateriaal, boeken, twee ochtenden met examentraining en drie exa-
mens. 

b. Compact-opleiding 
Bij de compact opleiding vergaart u de kennis grotendeels door zelfstudie. Wel zijn er 4 avonden 
klassikale ondersteuning voor de vakken RV1 en V2. Het vak V3 is een dagopleiding. Het pakket is 
inclusief digitaal studiemateriaal, boeken, 1 cursusdag, 4 cursusavonden, 2 ochtend examentraining 
en 3 examens. 

c. Zelfstudie 
Als u kiest voor zelfstudie ontvangt u het digitale studiemateriaal en de boeken. In het pakket zijn 3 
examens opgenomen. 

 
Praktische toets 
Bij dit vak worden onder andere behandeld: laden en lossen, vastzetten van lading, voorkomen van crimina-
liteit en illegaliteit, voorkomen van fysieke risico’s, maatregelen bij noodsituaties en het Europese schadefor-
mulier. 
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Toets besloten terrein 
Bij dit vak gaat het om manoeuvreren in kleine ruimtes. De manoeuvres die u bij het examen binnen 30 mi-
nuten foutloos moet laten zien zijn onder andere: 

• Achteruit een denkbeeldige garage inrijden 
• Een halve draai maken in een beperkte ruimte 
• Het voertuig op de juiste afstand van een denkbeeldige muur plaatst 

De cursus voor de praktische toets en de toets besloten terrein duurt twee dagen van 08.00 uur tot ca. 16.00 
uur. De beide examens worden afgenomen op ons eigen terrein op dag twee. 

 

Locatie de Goorn / Dagopleiding theorie   Locatie Purmerend / Compactopleiding theorie   

RV1 RV1 

Cursus Training en examen Cursus Training en examen 

21 t/m 25 februari 
4 t/m 8 april 

30 mei t/m 3 juni 

25 februari 
8 april 
3 juni 

10 t/m 24 februari 
9 t/m 22 maart 
4 t/m 12 mei 
15 t/m 23 juni 

24 februari 
22 maart 
12 mei 
23 juni 

V2C en V2D  V2C 
Cursus Training en examen Cursus Training en examen 

28 februari t/m 3 maart 
12 t/m 14 april 

7 t/m 9 juni 

3 maart 
14 april 
9 juni 

9 t/m 17 februari 
24 t/m 8 maart 

23 t/m 31 maart 
18 t/m 25 mei 

17 februari 
8 maart 

31 maart 
25 mei 

 V3C en V3D   
Cursus Training en examen   

17 februari 
8 maart 

31 maart 
20 april 
10 juni 

17 februari 
8 maart 

31 maart 
20 april 
10 juni 

  

 

 
Kosten theorie code 95¹             
Volledige opleiding²          €  1.116,00 
Compact opleiding²   €     801,00  
Zelfstudie categorie C   €     484,00 
Zelfstudie categorie D         €     507,00 
   

Kosten praktijk code 95¹               
Cursus + toets besloten terrein en praktische toets (C)                 €     499,00  
Cursus + toets besloten terrein en praktische toets (D)                 €     573,00  

  
¹ de opleidingen via VerkeersEducatie Centrum Hoek Bouma B.V. zijn vrijgesteld van BTW. 
² inclusief studiemateriaal, examentraining en examens.  
 
“Studiebelasting en vrijstellingen” 
Afhankelijk van het aantal lessen moet rekening worden gehouden met een studiebelasting tussen de 2 en 
30 uur per week. Er worden geen vrijstellingen verleend”. 
 

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. 
Wieder 29     Flevostraat 56 
1648 GA De Goorn    1442 PZ Purmerend 
T 0229–54 18 37    T 0299-200 007 
E info@hoekbouma.nl    E purmerend@hoekbouma.nl 
I  www.hoekbouma.nl    I  www.rijles-purmerend.nl 
IBAN: NL15 INGB 0008 6643 72 


