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Het begint met kennis 

 
Het spreekt voor zich dat het opleiden van uw chauffeurs 

in veel gevallen wettelijk verplicht is. Maar wist u dat goed 

opgeleide chauffeurs synoniem staan voor lagere kosten? 

Ze werken productiever, ze veroorzaken minder schade aan 

goederen en trucks, ze besparen op brandstofgebruik en 

besparen dus een hoop kosten. 

Waarom kiest u voor PTC Opleidingen? 

 

PTC Opleidingen biedt uw bedrijf iets extra’s. Wij helpen u het 
maximale uit uw trucks en chauffeurs te halen.  
 
Al onze instructeurs zijn gespecialiseerd in intern transport en zijn 
specifiek opgeleid voor de alle producten waarin ze lesgeven. 

 
Uiteraard gaan we uitgebreid in op veiligheid. Daarnaast 

zullen de instructeurs uw chauffeurs leren hoe zij het meest 

effectief met hun trucks kunnen werken. Hierbij wordt de 

chauffeurs geleerd om te gaan met alle specifieke 

eigenschappen van hun trucks. Tevens kunnen wij uw 

chauffeurs technieken aanleren om het brandstofverbruik te 

verminderen en de levensduur van de trucks te verhogen. 

Dit bespaart niet alleen kosten, maar helpt ook uw 

milieudoelstellingen te behalen. 

 
Beschikt u over een groot aantal medewerkers en meerdere 

locaties? Dan kunnen wij uw opleidingsteam ondersteunen in 

de uitrol van nieuwe trainingen. 

 
Wij kunnen uw werk uit handen nemen door samen U, uw 

opleidingsplan op te stellen en te begeleiden. Wij bewaken 

de geldigheid van de lopende certificaten zodat uw mensen 

altijd up-to-date zijn en voldoen aan alle regelgeving en uw 

behoeften. 
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Altijd een passende 
training  

Productopleidingen 

Wij bieden opleidingen en 

trainingen voor vrijwel elk intern 

transportmiddel. Opleidingen voor 

beginners, opfriscursussen tot 

trainingen voor gevorderde 

bestuurders. Dit voor alle merken. 

Wij bieden opleidingen op zowel 

groepsniveau als individueel 

niveau. 

 
Truckopleidingen: 

✓ Vorkheftrucks, elektrisch, gas 
en diesel 

✓ Reachtrucks 

✓ Pallettrucks 

✓ Stapelaars 

✓ Orderpickers, laag, midden 
en hoog niveau 

✓ Smallegangentrucks, man up 
en man down 

✓ Ruw terreintrucks/industriële 
trekkers 

✓ Hoogwerkers 

 
Onze trainingen voldoen aan alle 

eisen die de ARBO-wet stelt en zijn 

alom erkend. 

 
Veiligheidstrainingen 

Omdat er vaak behoefte bestaat 

aan trainingen die puur gericht zijn 

op veiligheid, bieden wij u 

verschillende veiligheidstrainingen 

aan. Deze trainingen helpen uw 

chauffeurs, maar ook uw managers 

om veiligheid in de praktijk te 

brengen. Deze veiligheidstrainingen 

worden op uw eigen locatie 

gegeven en zijn helemaal op uw 

behoefte afgestemd. 

 
Veiligheidstrainingen: 

- Safety Awareness 

- VCA 

- BHV 

 
Bij u of bij ons? 

Wij bieden trainingen aan op uw 

locatie of op onze compleet 

ingerichte locatie te Amersfoort. 

 
Subsidie 
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Trainingen vormen een investering in uw personeel die zich terugbetaalt. Wist u 

dat in veel gevallen hiervoor subsidie beschikbaar is die op kan lopen tot 100% 

van uw investering?  

 

Bespaar kosten met PTC opleidingen 

Alle grote kosten zoals schades, energiegebruik en het onderhoud van de 

trucks worden direct beïnvloed door de chauffeur. Onderzoek toont aan dat 

opleidingen een aanzienlijk effect hebben op uw totale intern transportkosten. 

Om nog maar niet te spreken van het voorkomen van persoonlijk letstel bij een 

ongeluk. 

 
Een goed opgeleide chauffeur zal minder schade veroorzaken aan truck, 

goederen en de omgeving.  

In vergelijking tot een chauffeur die niet is opgeleid, zal een goed opgeleide 

chauffeur minder schades veroorzaken, productiever rijden en veiliger werken. 

Door zorgvuldiger te rijden, loopt de truck minder schade op en zal daardoor de 

levens- duur van de truck langer worden. Technieken om zuiniger te rijden 

kunnen ook van invloed op uw energiekosten op de lange termijn. Dat is niet 

alleen goed nieuws voor uw bedrijf, maar ook voor het milieu. 

 
Opleidingen veranderen, PTC Opleidingen verandert 
mee EVC Heftruck Opleiding  

 
PTC Opleidingen realiseert zich goed wat de vragen van opleiders en cursisten zijn.  
Een nieuwe tijd vraagt immers om een nieuwe aanpak.   
Daarom komen wij met het begrip "Het Nieuwe Leren".  
Wat houdt het nieuwe leren precies in?   
 
PTC opleidingen biedt logistieke ondernemingen 
met het Competentiecertificaat een kans om kosten 
te besparen op het opleidingsbudget. 
Met het Competentie certificaat kan de werknemer, 
op basis van zijn ervaring en kennis opgedaan in de 
praktijk het certificaat behalen.   
 
Wij bieden deze mogelijkheid aan Deze procedure 
wordt ook wel aangeduid met  "Van competentie 
naar Certificering" 
 
Met het doorlopen van deze procedure behaalt de werknemer een officieel 
certificaat, waarin zijn/haar (werk)ervaring wordt vastgelegd. Met het certificaat  kan 
de  werknemer dus zijn  kennis en rij- en bedieningsvaardigheden met betrekking tot 
de desbetreffende logistieke werkzaamheden officieel laten erkennen.   
 
Het Competentie - certificaat is interessant voor werknemers en werkgevers. 
Doormiddel van deze site willen wij u graag informeren ten aanzien van het 
Competentie traject, de voordelen, de organisatie en het vervolgtraject.  
 
Heeft u vragen, wilt u een afspraak maken vul dan het contactformulier in en wij 
nemen zo spoedig mogelijk contact met u op. 
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De procedure   
 
Wij sturen U  of de deelnemer de laatste uitgave van ons lesboek, u kunt kiezen uit; 
 

• de papieren versie 

• of de online versie 
 
De deelnemer kan dit doornemen en de theorie die hij/zij " vergeten"  is opfrissen.  
Is de deelnemer ervan overtuigt dat hij/zij de theorie machtig is, dan kan de 
werkgever of de deelnemer contact met ons opnemen.  
 
Vervolgens zal onze trainer bij u op locatie via ons online leersysteem het 
theorie examen afnemen en daarna het op maat praktijkgerichte training aan 
koppelen.  
 
Het praktijk examen is specifiek gericht op uw BEDRIJFSOMGEVING en gericht op 
de bewustwording van de eventuele gevaren binnen uw bedrijf. De deelnemer kan 
nu probleemloos het certificaat halen. Hierdoor is de deelnemer nog maar maximaal 
1 uur onttrokken uit het arbeidsproces . 
 
U ziet dus hoeveel tijd en geld hiermee kan worden bespaard, zodat u zich nog meer 
kunt richten op uw kernactiviteiten.  
 
Deze aanbieding geld alleen voor medewerkers die bij ons ( PTC Opleidingen ) en 
certificaat behaald hebben, of aantoonbaar een certificaat bij een ander opleidings 
instituut hebben behaalt en deze willen verlengen.  
 
Uw  opleidingskosten zijn ( afhankelijk van het aantal deelnemers per persoon ):   
 

• bij 1-2 deelnemers  -  175,00 per deelnemer  

• bij  3 deelnemers    -  139,00 per deelnemer  

• bij  4 deelnemers    -  119,00 per deelnemer 

• bij  5 of meer          -    95,00  per deelnemer  

 

Samenvatting EVC 
 
Het EVC traject houdt in dat iedere medewerker in ca. 1 uur tijd wordt getest op 
eerder verworven competenties. in de meeste gevallen leidt dit tot een certificaat en 
hoeft niet de reguliere opleiding gevolgd te worden.  
 
Het EVC traject bevat de volgende stappen:  

1.  De deelnemers ontvangen voorafgaand een theorieboek om zich voor te 
bereiden. 

2. De toets (1 op 1) bestaat uit een theorie- en praktijkgedeelte en duurt 
ongeveer 1 uur per persoon en kan in company worden afgenomen.  

3.  De toets resulteert in een rapportage wat leidt tot een diploma 
(certificaat/pasje) of bij een onvoldoende in een bijscholingsvoorstel. 

 
 
Bij deelname heeft u voldaan aan artikel 7.17 van de Arbo-wet.  
 
In het kort de voordelen van het EVC traject:  
Duidelijke en uitgebreide rapportage per deelnemer.  
Alleen scholing waar nodig (i.o.).  
Er gaat geen onnodige productietijd verloren:  1 uur  i.p.v. 8 uur p.p. per dag. 
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Tel       : 085-06 05 410 
e-mail : info@ptc-opleidingen.nl 
site      : https://www.ptc-opleidingen.nl/ 
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