Algemene gegevens
Gegevens opleider
Opleider
Contactpersoon
Adres
E-mail adres

:
:
:
:

Sectorsupport BV
Martin Ferket
Van Haestrechtstraat 1A
info@sectorsupport.nl

Registratie nr.
Telefoonnummer
Postcode en plaats

:
:
:

1545F8
0134400244
5051VB Goirle

Gegevens t.b.v. de Training
Versienummer
Code en naam training

:
:

Maximaal aantal
deelnemers theorie
Doelgroep

:
:

Doel van cursus

:

Kwalificatie docent

:

Versie 1
U01-4 ADR alles omvattend
28 uur (effectief 35 uur)

Datum opleidingsplan
Type training

:
:

03 – 06 – 2019
Regulier of in dagdelen.

Maximaal aantal
20 deelnemers
deelnemers praktijk
: 20 deelnemers
Chauffeurs die in het bezit zijn van rijbewijs C, C1 en/of D, D1 die een auto besturen dat
wordt ingezet voor het transport van gevaarlijke stoffen.
Kennisoverdracht aan de chauffeur m.b.t. het veilig vervoer, veilig werken en een veilige
verkeersdeelname bij transport van gevaarlijke stoffen of goederen over de weg.
Is in bezit van een geldig ADR- certificaat (Basis, Tank, klasse 1,7) en beschikt tevens over
goede didactische eigenschappen.
Docent is tevens deskundig op het gebied van brandbestrijding

Leermiddelen deelnemer
Syllabus, titel

:

Vervoer Gevaarlijke Stoffen
Leerboek Basis, Tank, Klasse 1 en 7

Versie

:

978-90-72967-35-0
Druk 16 (of recenter)

Uitgever

:

Uitgeverij Smit, Dillenburgstr. 27b, 5652 AM Eindhoven

Vervoer Gevaarlijke Stoffen
Versie
Leerboek Basis, Tank, Klasse 1 en 7
Uitgeverij Smit, Dillenburgstr. 27b, 5652 AM Eindhoven
ADR_Smit_PP_Basis
Versie
ADR_Smit_PP_Tank-KL1 en 7
Versie

:

978-90-72967-35-0
Druk 16 (of recenter)

:
:

2019
2019

Examen oefenboek
Versie
Vervoer Gevaarlijke Stoffen
Oefenboek Basis, Tank, Klasse1 en 7
Uitgeverij Smit, Dillenburgstr. 27b, 5652 AM Eindhoven

:

978-90-72-967-367
Druk 4 (of recenter)

Leermiddelen docent
Syllabus, titel

:

Uitgever
PowerPoint
PowerPoint
Syllabus, titel

:
:
:
:
:

Uitgever

:

Opleidingsduur
Totalen
Lesduur training en praktijk

:

Lesdag 1
420 minuten (7 uur)

Lesdag 2
420 minuten (7 uur)

Lesdag 3
420 minuten (7 uur)

Theorie

:

420 minuten (7 uur)

420 minuten (7 uur)

180 minuten (3 uur)

Praktijk

:

0 minuten (0 uur)

0 minuten (0 uur)

240 minuten (4 uur)

Pauzes

:

60 minuten (1 uur)

60 minuten (1 uur)

60 minuten (1 uur)

Opleidingsdag

:

480 minuten (8 uur)

480 minuten ( 8 uur)

480 minuten (8 uur)

Totalen
Lesduur training en praktijk

:

Lesdag 4
420 minuten (7 uur)

Lesdag 5
420 minuten (7 uur)

Theorie

:

420 minuten (7 uur)

420 minuten (7 uur)

Praktijk

:

0 minuten (0 uur)

0 minuten (0 uur)

Pauzes

:

60 minuten (1 uur)

60 minuten (1 uur)

Opleidingsdag

:

480 minuten (8 uur)

480 minuten ( 8 uur)

* Als de cursus als dagcursus wordt gegeven, hier 30 minuten pauze.

Opzet van deze training
Theorie programma
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Algemene voorschriften waaraan het vervoer van gevaarlijke goederen onderworpen is.
De belangrijkste soorten gevaar.
Informatie over milieubescherming door controle op de overbrenging van afvalstoffen.
Preventieve en veiligheidsmaatregelen die passen bij de verschillende soorten van gevaar.
Wat te doen na een ongeval (eerste hulp, verkeersveiligheid, gebruik PBM enz.).
Kenmerking , etikettering en oranje borden.
Wat een bestuurder tijdens het vervoer van gevaarlijke goederen wel en niet moet doen.
Doel en werking van de technische uitrusting van voertuigen.
Samenladingsverboden in eenzelfde voertuig of container.
Te nemen voorzorgsmaatregelen tijden het laden en lossen van gevaarlijke goederen.
Algemene informatie inzake wettelijke aansprakelijkheid.
Informatie over multimodaal vervoer.
Behandeling van stuwage van colli.
Instructies aangaande het gedrag in tunnels (ongevalpreventie, veiligheid, enz.).
Bewustzijn voor de beveiliging.
Verpakkingen.
Beperkingen van het verkeer in tunnels.

Praktijk programma
•
•
•
•
•

Te nemen maatregelen bij een voorval of ongeval
Eerste hulp
Brandbestrijding
Gebruik van gelaatsmasker

Aanvullende module
Theorie programma Tank
•
•
•
•

Het gedrag van voertuigen op de weg, met inbegrip van bewegingen van de lading.
Specifieke voorschriften voor de voertuigen.
Algemene theoretische kennis van de diverse laad- en lossystemen.
Specifieke aanvullende bepalingen die van toepassing zijn op het gebruik van die voertuigen.

Theorie programma Klasse 1
•
•
•

Specifieke gevaren die met ontplofbare en pyrotechnische stoffen en voorwerpen verband houden.
Specifieke voorschriften inzake het samenladen van stoffen en voorwerpen van klasse 1.
Specifieke voorschriften bij het vervoer van stoffen en voorwerpen van klasse 1.

Theorie programma Klasse 7
•
•
•
•

De specifieke gevaren die met ioniserende straling verband houden.
Specifieke voorschriften inzake verpakking, behandeling, samenlading en stuwage van radioactieve stoffen.
Te nemen bijzondere maatregelen in het geval van een ongeval waarbij radioactieve stoffen betrokken zijn.
Overige specifieke voorschriften met betrekking tot het vervoer van radioactieve stoffen.

