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1 WELKOM! 

 

Je overweegt de opleiding Vrachtwagenchauffeur te volgen? Het CVO-team kan dit alleen maar toejuichen!  

Maar wij vinden het ook belangrijk dat je een doordachte opleidingskeuze en voor later beroepskeuze maakt. 
Onze trajectbegeleiders zullen je hierbij helpen door hierover met jou in gesprek te gaan. 

Na de oriëntatiegesprekken (én het medisch onderzoek) kan je je inschrijven. 

 

In deze infobrochure vind je alvast alle informatie over de opleiding Vrachtwagenchauffeur. Heb je nog 
bijkomende vragen dan kan je hiervoor terecht bij Cindy Moons (secretariaatsmedewerker) 
cindy.moons@crescendo-cvo.be of Steven Paredis (opleidingscoördinator) steven.paredis@crescendo-cvo.be. 

 

Succes! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:cindy.moons@crescendo-cvo.be
mailto:steven.paredis@crescendo-cvo.be
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2 BELANGRIJKE DATA 

 

 

Vanaf 15/06 tot 26/06 en opnieuw vanaf 20/08 : INFO & ORIËNTATIEGESPREKKEN 

Afhankelijk van de geldende maatregelen, zal het oriëntatiegesprek doorgaan via video conference. 

Bezorg je naam, emailadres en GSM-nummer aan Steven Paredis (opleidingscoördinator) 
steven.paredis@crescendo-cvo.be zodanig dat wij je hiervoor kunnen uitnodigen. 

 

 

Dinsdag 1/09 vm: MEDISCH ONDERZOEK 

Kom hiervoor langs op het secretariaat van Crescendo CVO. Zij zullen bij het medisch secretariaat 
(Arista) voor jou een afspraak maken. Je betaalt voor het medisch onderzoek op het secretariaat van 
Crescendo CVO. 

 

  

INSCHRIJVEN 

Mee te brengen:  

- identiteitskaart  
- rijbewijs B 
- medisch geschiktheidsattest 

 

 

7/09: START VAN DE LESSEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:steven.paredis@crescendo-cvo.be
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3 DE OPLEIDING 

 

3.1 Structuur van de opleiding 

De opleiding Vrachtwagenchauffeur bestaat uit 9 modules: 
 

Module Lestijden 

Onderhoud rollend materieel 40 Lt 

Goederentransport 1 - Transport van gevaarlijke stoffen of ADR 40 Lt 

Goederentransport 2 - Laden en lossen 80 Lt 

Goederentransport 3 - Administratie 40 Lt 

Goederentransport 4 - Communicatie (Engels/ Duits/ Frans) 80 Lt 

Rijtechnieken Vrachtwagens 1 - wegcode rijbewijs C 40 Lt 

Rijtechnieken Vrachtwagens 2 - praktijk rijtechnieken  80 Lt 

Rijtechnieken Vrachtwagens 3 - praktijk rijtechnieken  120 Lt 

Transportopdracht  40 Lt 

 
De opleiding Vrachtwagenchauffeur omvat 560 Lt, waarvan 340 Lt TV (theoretische vakken) en 220 Lt PV 
(praktische vakken).  
Alle modules zijn instapvrij (geen voorkennis vereist). 
 
 

3.2 Certificering 

Doorloop je alle modules van de opleiding met succes en slaag je voor alle externe examens, dan behaal je:  
- het certificaat van de beroepsopleiding Vrachtwagenchauffeur 
- het rijbewijs CE  
- de basiskwalificatie vakbekwaamheid als vrachtwagenchauffeur 
- het ADR-attest categorie I, anders dan in tanks  

 
 

3.3 Diplomagerichte opleiding 

De opleiding Vrachtwagenchauffeur is een diplomagerichte opleiding. Het certificaat van de opleiding 
Vrachtwagenchauffeur leidt in combinatie met het certificaat Aanvullende algemene vorming tot een diploma 
secundair onderwijs. 
Voor meer info over de opleiding Aanvullende algemene vorming: https://crescendo-
cvo.be/nl/opleidingen/diploma-secundair 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://crescendo-cvo.be/nl/opleidingen/diploma-secundair
https://crescendo-cvo.be/nl/opleidingen/diploma-secundair
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4 ORGANISATIE VAN DE OPLEIDING 

 

De opleiding Vrachtwagenchauffeur wordt georganiseerd op 1 schooljaar. 

- De theoretische lessen gaan door op maandag-, dinsdag- en donderdagavond, telkens van 18u30 tot 
22u in Mechelen, campus Vaartdijk (Vaartdijk 86). 

- De praktische lessen gaan door op zaterdag, telkens van 8u tot 17u20. We starten stipt op het 
oefenterrein in Temse, Schoenstraat 26.  

 
Zie bijlage 1: Lessenrooster 2020 - 2021 opleiding Vrachtwagenchauffeur 
 
 
De module Goederentransport 1 - ADR wordt dit schooljaar niet door Crescendo CVO georganiseerd. 
 
Wij verwijzen je voor deze module door naar CVO Focus, Schoolstraat 17 in Temse (03 771 33 41) 
https://www.cvofocus.be, waar je je voor deze module kan inschrijven en verdere informatie over deze module 
zal krijgen. 
De lesdata van deze module, opgenomen in het lessenrooster zijn onder voorbehoud. 
Afhankelijk de organisatie van deze module kunnen er zich wijzigingen in de huidige planning voordoen. 
 
Voor de module Goederentransport 1 - ADR zullen volgende kosten worden aangerekend (onder voorbehoud): 

- € 0,00 inschrijvingsgeld 
- € 0,00 Handboek Opleidingscursus Basis + Numerieke lijst - editie 2020 
- € 10,00 cursusmateriaal  
- € 75,00 verbruiksgoederen 
- € 85,00 extern examen ADR 

 
 
 

5 TOELATINGSVOORWAARDEN 

Om toegelaten te worden tot de opleiding Vrachtwagenchauffeur moet je in het bezit zijn van: 
- een rijbewijs B 
- een medisch geschiktheidsattest (zie verder Medisch geschiktheidsattest) 

 
Advies kennis Nederlands: niveau 2.4 behaald  
 
 
 

6 MEDISCH GESCHIKTHEIDSATTEST 

Voordat je kan inschrijven in de modules Rijtechnieken Vrachtwagens 2 en 3 moet je een medisch attest van 
rijgeschiktheid kunnen voorleggen.  
 
 

6.1 Medisch onderzoek Arista 

Kan je geen medisch geschiktheidsattest voorleggen dan kan je hiervoor langsgaan bij Arista (Hanswijckstraat 8 
D1 in Mechelen).  

De secretariaatsmedewerker van Crescendo CVO kan hiervoor voor jou een afspraak maken. 

https://www.cvofocus.be/
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Je betaalt de kost voor het medisch onderzoek (€ 53,53) op het secretariaat van Crescendo CVO. 
 

6.2 Medisch onderzoek Medex 

Is het niet mogelijk om je op 1 september vrij te maken dan kan je het medisch onderzoek aanvragen bij Medex. 
Zie hiervoor https://www.health.belgium.be/nl/formulier-aanvraag-onderzoek-voor-chauffeurs 

Hoe een afspraak maken ? 

De medische onderzoeken bij Medex kunnen alleen op afspraak. Contacteer hiervoor het contact center (02/524 
97 97) of vul een aanvraagformulier voor een onderzoek chauffeur in. Dit is terug te vinden op 
https://www.health.belgium.be/nl/formulier-aanvraag-onderzoek-voor-chauffeurs. Het ingevulde formulier 
stuur je naar Medex op. Je krijgt per mail of per brief een bevestiging van je afspraak.  

 
 

7 EVALUATIE 

 
Om na te gaan of je de leerstof onder de knie hebt, word je op het einde of tijdens de module geëvalueerd. 
De evaluaties bestaan uit zowel schriftelijke als mondelinge proeven en/ of permanente evaluatie. 
 
Er zijn externe evaluaties voorzien voor volgende modules: 

- Goederentransport 1 (ADR attest anders dan in tanks) bij F.O.D. Mobiliteit en Vervoer;  

- Transportopdracht: mondelinge voorstelling bij externe jury.  

Slagen voor de examens Goederentransport 1 (ADR) en de Transportopdracht zijn een vereiste voor het 
kunnen deelnemen aan: 

- Rijtechnieken 1 (theoretisch examen wegcode) bij een extern centrum;  
- Rijtechnieken 2 en 3 (Praktisch rijexamen) bij een extern centrum;  

 

Interne evaluaties worden voorzien voor volgende modules: 

- Goederentransport 2, 3 en 4  - evaluaties na elk hoofdstuk in de module;  
- Onderhoud rollend materiaal - permanente evaluatie. 

 

 

 

8 EXTERNE EXAMENS RIJTECHNIEKEN 1 EN 2 

 

8.1 Regels examens CVO-cursisten opleiding Vrachtwagenchauffeur 

 
De examens worden afgelegd bij de VDAB. 
De data van de examens worden in overleg met het SFTL, de directie van Crescendo CVO en de examencentra 
vastgelegd.  
 
De cursist met rijbewijs B legt uitsluitend  

- het gecombineerd examen theorie af voor groep C; 
- het gecombineerd examen praktijk af voor de categorie C+E. 

 

https://www.health.belgium.be/nl/formulier-aanvraag-onderzoek-voor-chauffeurs
https://www.health.belgium.be/nl/formulier-aanvraag-onderzoek-voor-chauffeurs
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8.2 Gecombineerd examen theorie 

Het theorie-examen bestaat uit: 
- 100 meerkeuze-vragen (50 rijbewijs + 50 vakbekwaamheid) 
- 8 casestudies met elk 5 meerkeuzevragen 
- mondelinge proef met 10 vragen 

 
Het totale aantal kansen om de verschillende onderdelen van het gecombineerd examen theorie af te leggen is 
vastgelegd op 6: de cursist krijgt hiervoor dus 6 tickets. 
 
Iedere kandidaat legt eerst alle verschillende onderdelen van het gecombineerd examen theorie af. 
Iedere kandidaat heeft 3 bijkomende kansen om in functie van het aantal mislukkingen te herkansen. 
Hierbij zijn de volgende regels zijn van toepassing: 

- Als een kandidaat niet slaagt voor 1 onderdeel, heeft hij 3 kansen om voor dit onderdeel te herkansen. 
- Als een kandidaat niet slaagt voor 2 verschillende onderdelen, heeft hij 3 kansen om de 2 herkansingen 

te verrichten. Hij dient wel eerst ieder onderdeel te herkansen. 
- Als een kandidaat niet slaagt voor de 3 verschillende onderdelen, moet hij ieder onderdeel opnieuw 

herkansen. 
 
Voorbeelden:  

- De cursist slaagt voor de 100 meerkeuze-vragen en het mondeling examen en slaagt niet voor 
casestudies; hij kan maximaal 3 maal herkansen voor casestudies. 

 
- De cursist slaagt voor de 100 meerkeuze-vragen en slaagt niet voor de casestudies en het mondeling 

examen; de kandidaat herkanst eerst de casestudies en het mondeling examen. De kandidaat kan hierna 
nog voor 1 onderdeel herkansen, indien nodig. 

 
- De cursist slaagt niet voor de 100 meerkeuze-vragen, het mondeling examen en de casestudies; de 

kandidaat herkanst voor de 100 meerkeuze-vragen, het mondeling examen en de casestudies. 
 
Wanneer de cursist zijn 6 kansen heeft gebruikt en voor één of meerdere van de onderdelen niet is geslaagd, 
stopt – in het lopende schooljaar – de verdere deelname aan de examens (theorie en praktijk) conform het KB 
van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs. 
 
Na het gecombineerd examen theorie krijgen de cursisten enkel de documenten waarop het resultaat staat 
vermeld. In geen enkel geval zal er een aanvraagformulier voor een voorlopig rijbewijs worden afgeleverd. 
 
Wanneer de cursist in een volgend schooljaar opnieuw deelneemt aan het gecombineerd examen theorie, 
behoudt de cursist de reeds behaalde resultaten conform het Koninklijk besluit 4 mei 2007 betreffende het 
rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C, C+E, D, 
D+E en de subcategorieën C1, C1+E, D1, D1+E.  
De behaalde resultaten blijven dus maximaal 3 jaar geldig. 
 
De cursist die in een volgend schooljaar opnieuw deelneemt aan het gecombineerd examen theorie heeft 
opnieuw 6 kansen. 
 
 

8.3 Gecombineerd examen praktijk 

Het praktijk-examen bestaat uit: 
1. een proef op een terrein buiten het verkeer (manoeuvres);  
2. een rijtest op de openbare weg; 
3. een praktische test (o.a. een test m.b.t. ladingzekering). 

 
Om tot het gecombineerd praktisch examen te worden toegelaten, moet de cursist geslaagd zijn voor het 
gecombineerd examen theorie. 
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Het totale aantal kansen om de 3 onderdelen van het gecombineerd examen praktijk af te leggen gebeurt als 
volgt: 
 
de rijtest op de openbare weg kan enkel afgelegd worden na het slagen in de proef op een terrein buiten het 
verkeer (manoeuvres); 
 
het afleggen van de praktische test staat los van de proef op een terrein buiten het verkeer en de rijtest op de 
openbare weg; 
 
de cursist heeft maximaal 3 kansen om te slagen voor de praktische test; 
 
als de cursist na 3 kansen niet slaagt voor de praktische test – in het lopende schooljaar – stopt de verdere 
deelname aan de examens praktijk conform het Koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs; 
 
de cursist heeft maximaal 4 kansen om te slagen voor de proef op een terrein buiten het verkeer; 
 

- als de cursist na 4 kansen niet slaagt voor de proef op een terrein buiten het verkeer – in het lopende 
schooljaar – stopt de verdere deelname aan de examens praktijk conform het Koninklijk besluit van 23 
maart 1998 betreffende het rijbewijs; 

- als de cursist 4 kansen nodig had om te slagen voor de proef op een terrein buiten het verkeer, heeft 
de cursist maximaal 2 kansen om te slagen voor de rijtest op de openbare weg; 

- als de cursist 3 kansen of minder nodig had om te slagen voor de proef op een terrein buiten het verkeer, 
heeft de cursist maximaal 3 kansen om te slagen voor de rijtest op de openbare weg; 

- als de cursist na respectievelijk 2 of 3 kansen niet slaagt voor de rijtest op de openbare weg – in het 
lopende schooljaar – stopt de verdere deelname aan de examens praktijk conform het Koninklijk besluit 
van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs; 

 
Wanneer de cursist in een volgend schooljaar opnieuw deelneemt aan het gecombineerd examen praktijk, 
behoudt de cursist de reeds behaalde resultaten conform het Koninklijk besluit 4 mei 2007 betreffende het 
rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C, C+E, D, 
D+E en de subcategorieën C1, C1+E, D1, D1+E.  
D.w.z. de behaalde resultaten blijven maximaal 3 jaar geldig. 
 
De cursist die in een volgend schooljaar opnieuw deelneemt aan het gecombineerd examen praktijk bekomt 
hetzelfde aantal kansen zoals hierboven beschreven.  
Vb.: wanneer een cursist  in het desbetreffende schooljaar enkel niet geslaagd was voor de rijtest op de openbare 
weg, heeft de cursist 3 kansen om te slagen voor de rijtest op de openbare weg. 
 
 
 

9 WAT KOST HET? 

 

9.1 Het inschrijvingsgeld 

Het inschrijvingsgeld wordt berekend door het aantal lestijden van een module te vermenigvuldigen met  
€ 1,50. 
 

Module Lt Inschrijvingsgeld 

Onderhoud rollend materieel 40 € 60 

Goederentransport 1 40 € 60 

Goederentransport 2 80 € 120 

Goederentransport 3 40 € 60 

Goederentransport 4 80 € 120 

Rijtechnieken Vrachtwagens 1 40 € 60 
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Rijtechnieken Vrachtwagens 2 80 € 120 

Rijtechnieken Vrachtwagens 3 120 € 180 

Transportopdracht 40 € 60 

 
Schrijf je in voor gans de opleiding dan wordt het inschrijvingsgeld begrensd op € 300. 
 

                              9.2 Het cursusmateriaal 

Wij voorzien voor elke module cursusmateriaal (ontwikkeld door SFTL (Sociaal Fonds Transport en Logistiek). Het 
cursusmateriaal wordt je digitaal bezorgd. 

Bijkomend voor de module Goederentransport 1 - ADR: 

- handboek Opleidingscursus Basis + Numerieke lijst - editie 2020; 

voor de module Rijtechnieken 1:  

- handboek Wees wegwijs – wegcode rijbewijs C + D  en Wees wegwijs – vakbekwaamheid C 

 

De kost voor het cursusmateriaal (€ 56 ) wordt bij inschrijving in september bijgerekend. 

 

 

9.3 De verbruiksgoederen 

Naast het inschrijvingsgeld en de kost voor het cursusmateriaal rekenen wij ook de kost voor de brandstof door 
(€ 500) en de kost voor de huur van het oefenterrein (€ 200).  
 

 

9.4 De externe examens 

De kost voor de externe examens moet begin februari worden betaald. Zie afbetaalplan. 
Alleen dan kunnen wij de data van het examen voor je vastleggen. Dit betreft een voorschotfactuur. 
Ingeval je een herexamen hebt volgt een saldofactuur. 
Alleen na betaling van het saldofactuur kan het behaalde certificaat van de opleiding worden uitgereikt. 
 

  Prijs GOCA (incl. BTW) Werkenden Werkzoekenden 

Theorie-examen 
vakbekwaamheid 

   

- meerkeuzevragen € 62,00 € 31,00  
 
 
 

gratis 

- casestudy’s € 52,00 € 26,00 

- mondelinge proef € 109,00 € 54,50 

Praktijkexamen 
vakbekwaamheid CE 

  

- proef manoeuvres  € 101,00 € 50,50 
 - proef 

basiskwalificatie 

 

- proef openbare weg € 152,00 € 76,00 

  € 238,00  

 
 

9.5 Afbetaalplan 

September (bij inschrijving) € 300,00 Totale bedrag inschrijvingsgeld 

 € 56,00 Cursusmateriaal 

Totaal € 356,00 (excl. kost medisch onderzoek) 

Begin Oktober € 350,00 Verbruiksgoederen 

Totaal € 350,00  
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Begin November € 350,00 Verbruiksgoederen 

Totaal € 350,00  

Begin Februari € 238,00 Externe examens (prijs werkenden, exclusief kosten 
voor herexamens) 

Totaal € 238,00  

Totaal € 1294,00  

Bijkomend is € 170 te betalen in CVO Focus (Temse) voor ADR-module (€ 10 cursusmateriaal; € 75,00 
verbruiksgoederen; € 85,00 extern examen). 
Kies je voor het medisch onderzoek bij Arista dan zal de kost hiervoor bijgerekend worden bij inschrijving. Ga je 
hiervoor langs bij Medex, dan zorg je zelf voor de afspraak en betaal je het verschuldigde bedrag rechtsreeks aan 
Medex. 

 

9.6 Financiële tussenkomst opleiding Vrachtwagenchauffeur voor arbeiders in het 
volwassenenonderwijs 

Cursisten die bij een centrum voor volwassenenonderwijs (CVO) de opleiding Vrachtwagenchauffeur gevolgd 
hebben, kunnen van het SFTL een financiële tussenkomst in deze kosten krijgen: 

- van de opleiding: het inschrijvingsgeld en de verbruiks-/ gebruiksvergoeding; 
- van de examens voor het behalen van het rijbewijs en/of van de basiskwalificatie Vakbekwaamheid C; 
- van de ADR-(her)examens; 
- van de geneeskundige schifting; 
- van de bestuurderskaart. 

 

9.6.1 Drie voorwaarden 

1. De examens rijbewijs/ vakbekwaamheid  - theoretisch en praktisch - worden in een door het SFTL 
aangewezen examencentrum afgelegd. 

2. De praktische examens worden afgelegd met de voertuigen van en bepaald door het SFTL. 
3. Geslaagd zijn voor de opleiding Vrachtwagenchauffeur – studiegebied Groot transport. 
4. Rijbewijs CE en basiskwalificatie Vakbekwaamheid groep C behaald hebben. 
5. Na het behalen van het certificaat moet de cursist binnen de 12 maanden gewerkt hebben als arbeider 

in de RSZ-categorie 083 bij een bedrijf uit de sector transport en logistiek. 
 
 

9.6.2 Bij de aanvraag worden volgende documenten bijgevoegd 

1. een volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier ‘VO WN19 – 1N’; 
2. een kopie van het certificaat opleiding Vrachtwagenchauffeur, afgeleverd door het Centrum voor 

Volwassenenonderwijs (CVO); 
3. een kopie van de inschrijvingsfiche (inschrijvingsgeld en verbruiks-/ gebruiksvergoeding), afgeleverd 

door het Centrum voor Volwassenenonderwijs (CVO); 
4. een kopie van de factuur of onkostennota ‘CVO examenkost rijbewijs CE en/of basiskwalificatie 

Vakbekwaamheid groep C, afgeleverd door het Centrum voor Volwassenenonderwijs (CVO) 
5. een kopie van het rijbewijs (recto verso), afgeleverd door het gemeentebestuur 
6. een kopie van de factuur van het ADR (her)examen op naam van de cursist, afgeleverd door het ITLB 
7. een kopie van de factuur van de bestuurderskaart op naam van de cursist, afgeleverd door het ITLB 
8. een kopie van de loonfiches, afgeleverd door de werkgever, van de tewerkstelling binnen de 12 

maanden na het behalen van het certificaat als arbeider in de RSZ-categorie 083 bij een bedrijf uit de 
sector transport en logistiek 

 

9.6.3 De financiële tussenkomsten 

De financiële tussenkomst voor het behalen van het rijbewijs en de vakbekwaamheid bedraagt: 
- maximum € 3200 
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De financiële tussenkomt voor het ADR-attest bedraagt: 
- € 54 euro voor het examen 
- € 27 euro voor een herexamen 

 
De financiële tussenkomst voor de geneeskundige schifting bedraagt: 

- € 104 euro 
 
De financiële tussenkomst voor de aankoop van de digitale bestuurderskaart bedraagt: 

- € 65 euro 
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10 BIJLAGEN 

10.1 Bijlage 1: Aanvraag financiële tussenkomst opleiding Vrachtwagenchauffeur voor arbeider in 
het volwassenonderwijs 
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