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Vrijdag 17 april bent u van harte welkom op de informatiebijeenkomst van 

Oosterpoort Vakopleiding BV. Tijdens deze bijeenkomst krijgt u informatie 

over de verplichte nascholing voor beroepschauffeurs. 

Hoewel het woord ‘verplicht’ wellicht anders doet vermoeden, heeft deze 

nascholing eigenlijk alleen maar voordelen. Nascholing van uw werknemers 

hoeft namelijk helemaal niets te kosten! Wilt u weten hoe dat precies zit? 

Kom dan naar onze informatiebijeenkomst.

Twee sprekers

Op de informatiebijeenkomst zullen 

twee professionals uit het vak het 

woord doen. 

Pieter Steenhuis is regiomanager van 

CCV en vertelt u alles over de Europese 

Richtlijn Vakbekwaamheid (code 95). 

Hein de Groen is accountmanager 

van opleidingsspecialist P3 Transfer. 

Hij legt uit hoe u uw werknemers 

kostenneutraal kunt opleiden.

Meer informatie

De nieuwe Europese Richtlijn Vakbekwaamheid verplicht 

beroepschauffeurs tot 35 uur nascholing. Oosterpoort 

Vakopleiding BV verzorgt de wettelijk verplichte 

nascholingsmodules binnen een innovatief concept, ontwikkeld 

door P3 Transfer. Binnen een jaar zijn uw werknemers in het 

bezit van zowel code 95 als een MBO 

diploma niveau 2.

En dat kost niets?

Het uitgangspunt is om kostenneutraal 

op te leiden. Dat is mede mogelijk 

dankzij de Wet Vermindering 

Afdracht. Dit voordeel is stapelbaar 

met subsidieregelingen als SOOB 

en ESF. Dat betekent dus dubbel 

financieel voordeel! Bovendien zijn 

goedgeschoolde chauffeurs productiever, 

breder inzetbaar en zich bewuster van 

het materieel waar ze mee werken. 

De verplichte nascholing kent dus alleen maar voordelen!

Informatiebijeenkomst 

    nascholing beroepschauffeurs

Wanneer? 

   Vrijdag 16 april 2010

Hoe laat? 

   Ontvangst vanaf 14.45 uur  

   Start programma  15.15 uur

   Afluiting circa 17.00 uur

Waar? 

   Oosterpoort Vakopleiding BV, 

   Protonstraat 5-1 in Groningen

Waarschuwing voor werkgevers: 

kom alleen als u kosten wilt besparen!

Informatiebijeenkomst 
nascholing beroepschauffeurs
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