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DAGOPLEIDINGEN vakbekwaamheid sept-dec 2019 
Vr 04/10/2019 (8u30-16u30) 

Vakbekwaamheid: Eerste hulp voor vrachtwagenchauffeurs (thema 3) - Prijs: €140 

 

Di 08/10/2019 (8u30-16u30) 

Actualisatie kennis vakbekwaamheid: Rij- en rusttijden, Wegcode, Ladingzekering (thema 2) - 
Prijs: €140 

 

Ma 14/10/2019 (8u30-12u00) - Praktijk: datum af te spreken 

Vakbekwaamheid: gedeelte Economisch rijden (thema 1) - Prijs: €350 (met eigen voertuig) / 
€500 (met voertuig opleidingscentrum) – praktijk: datum individueel af te spreken met de 
instructeur 

 

Wo 23/10/2019 (8u30-16u30) 

Vakbekwaamheid: Gezonder en met minder stress onderweg (thema 3) - Prijs: €140 

 

Do 31/10/2019 (8u30-16u30) 

Vakbekwaamheid: help, brand! Wat nu? Initiatie kleine blusmiddelen (thema 3) - Prijs: €140 

 

Wo 06/11/2019 (8u30-12u00) - Praktijk: datum af te spreken 

Vakbekwaamheid: gedeelte Economisch rijden (thema 1) - Prijs: €350 (met eigen voertuig) / 
€500 (met voertuig opleidingscentrum) – praktijk: datum individueel af te spreken met de 
instructeur 

 

Di 12/11/2019 (8u30-16u30) 

Actualisatie kennis vakbekwaamheid: Ongevallen vermijden, eerste hulp, gedrag bestuurder 
(thema 2) - Prijs: €140 

 

Doe 21/11/2019 (8u30-16u30) 

Vakbekwaamheid: Eerste hulp voor vrachtwagenchauffeurs (thema 3) - Prijs: €140 

 

Wo 27/11/2019 (8u30-16u30) 

Vakbekwaamheid: Gezonder en met minder stress onderweg (thema 3) - Prijs: €140 
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Di 03/12/2019 (8u30-12u00) - Praktijk: datum af te spreken 

Vakbekwaamheid: gedeelte Economisch rijden (thema 1) - Prijs: €350 (met eigen voertuig) / 
€500 (met voertuig opleidingscentrum) – praktijk: datum individueel af te spreken met de 
instructeur 

 

Wo 11/12/2019 (8u30-16u30) 

Actualisatie kennis vakbekwaamheid: Rij- en rusttijden, Wegcode, Ladingzekering (thema 2) - 
Prijs: €140 

 

Do 19/12/2019 (8u30-16u30) 

Vakbekwaamheid: help, brand! Wat nu? Initiatie kleine blusmiddelen (thema 3) - Prijs: €140 

 

 

 

Bij alle vakbekwaamheidsopleidingen kan u beroep doen op KMO-Portefeuille 

en zo 40% van het inschrijvingsgeld besparen. 

Meer info & inschrijven: www.ide-automotive.be/nl/opleidingen/ 
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