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Complete lesmethode voor chauffeur wegvervoer
Rijbewijs en code 95, beroepsspecifieke onderdelen van het kwalificatiedossier, verbredende en verdiepende modules, keuzedelen

Lesmethoden en leermiddelen chauffeur wegvervoer
Schooljaar 2019/2020
VTO blijft innoveren en uitbreiden in haar assortiment om u en uw studenten optimaal te
faciliteren. Onze bekende theorieproducten voor rijbewijs en vakbekwaamheid hebben we
grondig herzien, om aan te blijven sluiten bij de actualiteit en bij de gewijzigde CCV toetsmatrijzen.
Daarnaast introduceren we een complete nieuwe lesmethode met alle beroepsspecifieke
onderdelen van het KD, extra verbredende en verdiepende modules én (optioneel) keuzedelen.

Het VTO assortiment voor 2019/2020
Bestaande, volledig herziene producten
Basispakket voor theorie rijbewijs en code 95 + optioneel KD supplement 1.
Multimediapakket voor theorie rijbewijs en code 95 + optioneel KD supplement.
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NIEUW

Nieuw product
Complete lesmethode voor chauffeur wegvervoer met voor de student:

•

		
		 A
		
		 B
		
		 C

Alle CCV-examenonderwerpen + alle beroepsspecifieke onderdelen van het KD
Verbredende en verdiepende modules die u naar eigen inzicht kunt inzetten
Optionele lesstof/keuzedelen

En voor de docent:
		
		 D Een compleet LMS/LVS met toegang tot alle lesstof en inzicht in de studieactiviteiten van de studenten

Ad A:		
De lesmethode bevat de volgende onderdelen:
- Lesboeken voor RV1 verkeer, RV1 techniek, V2V3C en KD supplement
- Digitale multimediaversies van bovenstaande lesboeken (met animaties, video’s, slideshows
		 en extra ‘test uw kennisvragen’ in elk hoofdstuk)
- Oefenvragen en examentrainingen voor RV1-v, RV1-t, V2C, V3C en KD supplement
- Voorbereidende theoriemodule voor de praktische toets en de toets besloten terrein
- Workshop Communiceren in het Engels
- Workshop Communiceren in het Duits
- Workshop Communiceren in het Frans
- BPV-boek
- Proefexamen B1-K1
- Proefexamen B1-K2
- Proefexamen B1-K3

1

Het KD supplement bevat theorie-onderwerpen uit het KD die niét worden afgedekt door de CCV-examenstof.

Ad B:		
De lesmethode bevat de volgende verbredende/verdiepende onderdelen:
-

Training Laden en lossen L.O.T. en EPT
Training Laden en lossen pallets en rolcontainers
Training Laden en lossen vastzetten lading
Workshop Laden en lossen
Training Veilig werken
Training Controleren ontvangst en derving
Training Tiltechnieken
Theorie Lading Zekeren
Workshop Laadplannen I en II
Workshop Handelen bij incidenten
Training AVC
Training CMR
Training Documenten alle modaliteiten
Workshop Ritplanning binnenland

-

Workshop Transportplanning buitenland
Training Voertuigcontrole
Training Kleine storingen
Training Cabine kantelen
Training Wisselen wiel
Workshop Digitale tachograaf en rij- en rusttijden
Workshop Excel I
Workshop Word I
Workshop PowerPoint I
Workshop Sociale media I
Workshop Sociale media II
Workshop Feedback geven en ontvangen
Workshop Schriftelijke rapportage I

Ad C:		
De lesmethode kan worden uitgebreid met:
- Keuzedeel Deelmarkten
- Keuzedeel Verdieping blijvend fit …
- Theorie ADR Basis en Tank
- Theorie VCA Basis en VOL
- Theorie BHV
- Theorie Vorkheftruck en reachtruck

Ad D:
Voor de docent bevat de lesmethode:
- Alle lesstof (docentenversies en leerlingversies)
- Handleidingen en antwoordrichtlijnen om modules te kunnen voorbereiden, verzorgen en beoordelen
- Toegang tot klassikale presentaties
- Voortgangsmatrix per leerjaar/groep
- Leerlingvolgsysteem

De lesmethode in kort bestek

Docentensysteem

• De methode bevat alle (theorie)examenstof voor

• Docenten hebben toegang tot alle lesstof

• Ook het BPV-boek en proefexamens per kerntaak

• Studieactiviteiten en resultaten van leerlingen

de CCV-examens, alle beroepsspecifieke onderdelen
van het KD én verbredende en verdiepende modules
die u naar keuze kunt inzetten.

zijn inbegrepen.

• De methode kan worden uitgebreid met zes
optionele modules/keuzedelen.

(leerlingversies en docentenversies) inclusief
docentenhandleidingen, beoordelingsformats
en klassikale presentaties.

worden (per leerjaar, per groep) overzichtelijk
weergegeven.

• Een voortgangsmatrix houdt (per leerjaar per groep)
het verloop van de opleiding bij.

Werkvormen in de lesmethode

• Theoriemodules: klassikale presentatie +
(zelfstudie) lesstof + oefenmateriaal.

•

Verantwoordingsmatrix

• De methode is ingedeeld in logische thema’s
en modules.

Workshops: theoretische (groeps)opdrachten
over één of meer onderwerpen.

• Trainingen: praktische oefeningen over voertuig,

• De dekking van het KD wordt automatisch

bijgehouden door een verantwoordingsmatrix.

rituitvoering, lading, etcetera.

Leerlingportal

• Leerlingen hebben toegang tot alle content via
één online account (single sign on).

• Beoordelingen van de docent zijn voor de leerlingen
zichtbaar d.m.v. gekleurde bolletjes.

Dit product is een samenwerking van VTO vervoer & logistiek en ISEO Consult.
VTO vervoer & logistiek is een merk van VekaBest BV.

Meer informatie
We komen graag bij u langs voor een nadere toelichting of demonstratie. Mocht u vragen hebben,
dan zijn we bereikbaar via info@vekabest.nl en 040–214 00 80.
www.vekabest.nl

