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Voordat iemand kan starten als zelfstandig transportondernemer, moet hij/zij voldoen aan een 
aantal wettelijke eisen. Éen van deze eisen is de eis van vakbekwaamheid. Vakbekwaamheid moet 
worden aangetoond door middel van het Getuigschrift van vakbekwaamheid voor het vervoer van 
goederen over de weg.

Dit getuigschrift is nodig om een Eurovergunning aan te vragen bij de stichting Nationale en Inter-
nationale Wegvervoer Organisatie (NIWO). De Eurovergunning is de ondernemersvergunning voor 
bedrijven die actief zijn in het beroepsgoederenvervoer over de weg. Om in het bezit te komen van 
het getuigschrift moet u binnen een periode van vijf jaar, zes examens behalen.

De examens in Nederland worden afgenomen door het CCV, een divisie van het CBR. 

Aanvangsniveau:
Redelijke beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift.

Cursusduur: 
De normale opleidingsduur bedraagt 24 dagdelen. Afhankelijk van de wensen van groep kan er 
voor bepaalde onderwerpen een aanvullende trainingsdag of examentraining gewenst/
nodig zijn.  

Wij bieden deze cursus aan in klassikale lesvorm omdat dit de beste resultaten geeft. 
Deze lesdagen vormen de basis, maar voor een succesvolle afronding van de opleiding dienen de 
deelnemers zich thuis ook voor te bereiden op het examen.

Cursusdata: 
Zie cursusoverzicht. Elke maand nieuwe instroommogelijkheid.

Locatie:
Blom Beroepsopleidingen heeft een landelijk netwerk van opleidingslocaties. Voor groepen vanaf 
8 personen kunnen wij in heel Nederland een opleiding verzorgen. Cursuslocaties en cursusdata in 
overleg.

De cursusprijs is inclusief lesmateriaal, koffie en thee en administratiekosten maar exclusief 
examengeld. 
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Inhoud van de opleiding
Het getuigschrift bestaat uit 6 onderdelen, waar ook 6 examen voor worden afgelegd. Elk afzon-
derlijk examen moet met een voldoende resultaat worden afgesloten.

Deel 1. Bedrijfsmanagement     3 dagdelen
Aan de orde komen o.a.: opzetten van een ondernemingsplan, oprichten van een eigen bedrijf, 
marketing, algemene bedrijfskunde, verzekeringen en aansprakelijk en belastingen.

Deel 2. Personeelsmanagement    3 dagdelen
Onderwerpen zijn met name de wetgeving en regels ten aanzien van personeel. De CAO en 
arbeidstijdenbesluit, geven van leiding, soorten leiderschap, organisatie en inrichting van het 
bedrijf, functioneringsgesprekken etc.

Deel 3. Financieel management    6 dagdelen
Bij dit onderdeel worden de volgende onderwerpen behandeld: hoe ziet een balans eruit, boek-
houding en bedrijfsadministratie, btw, financieringsvormen, verlies- en winstrekening etc.

Deel 4. Calculatie      6 dagdelen
Belangrijkste onderwerp is het opzetten van een goede kostprijsberekening. Wat is het belang van 
een goede kostprijsberekening, wat zijn directe kosten, invloed op de kosten etc.

Deel 5. Wegvervoer Goederen deel 1   3 dagdelen
Bij dit onderdeel komen de van toepassing zijnde wetgeving aan de orde voor de ondernemer in 
het goederenvervoer. Ook komen aan de orde onderwerpen zoals soorten vervoer, vergunningen 
en ritmachtingen en welke organisaties spelen een rol.

Deel 6. Wegvervoer Goederen deel 2   4 dagdelen
In dit laatste onderdeel worden de diverse deelmarkten ( zoals o.a. ADR en Veevervoer) behan-
deld, voertuigmanagement en milieu en procedures over het laden en lossen.


