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0346 21 74 25
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Opleidingen en trainingen

Dé opleider voor verkeer en wegbeheer

Verkeersregelaar

Gemeente

Provincie

30 jaar NIVOO Verkeer
Dit jaar bestaan wij 30 jaar. U leest het goed, al dertig jaar verzorgen we met enthousiasme opleidingen
op het gebied van verkeer en veiligheid. Ooit gestart aan huis, later steeds verder doorgegroeid tot een
professioneel opleidingsinstituut en inmiddels in handen van de tweede generatie.
Bedankt voor het vertrouwen
Graag wil ik u vanaf deze plaats bedanken voor uw vertrouwen in de achterliggende 30 jaar. Wij blijven
ook in de komende jaren ons best voor u doen!
Met enthousiaste groet vanuit Maartensdijk,

Gerwin Mulder
Opleidingsadviseur
NIVOO Verkeer
Gerwin Mulder
Opleidingsadviseur
NIVOO Verkeer
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Cursussen volgen via open inschrijving of
incompany mogelijk!
Naast de mogelijkheid om een cursus te volgen d.m.v. een open inschrijving, is het ook incompany mogelijk. Het voordeel van het plannen van een incompanycursus is dat ú kunt bepalen waar en wanneer
de cursus moet worden verzorgd. Daar komt bij dat het qua investering ook aantrekkelijk is om meerdere personen incompany op te leiden. Neem contact met ons op voor de mogelijkheden.
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

NIVOO heeft al 30 jaar ervaring met het verzorgen van Verkeersopleidingen;
NIVOO staat garant voor een opleiding van kwaliteit;
NIVOO heeft oog voor de veiligheid van cursisten en medeweggebruikers;
NIVOO heeft docenten met jarenlange (praktijk)ervaring;
NIVOO is CRKBO erkend;
NIVOO regelt de examenkruising en toestemming van de wegbeheerder;
NIVOO schrijft de deelnemers in voor het praktijkexamen;
NIVOO regelt in- en uitschakeling van de VRI.

Cursus
Verkeersregelaar

De cursus Verkeersregelaar bestaat uit 1 dag theorie en 2 dagen praktijk. Tijdens de praktijklessen leren de deelnemers niet alleen verkeer
regelen zodat ze kunnen deelnemen aan het examen, maar leren zij
ook dynamisch verkeer regelen. Dit houdt in dat zij meerdere verkeersstromen tegelijk kunnen laten rijden, wat de verkeersdoorstroming ten goede komt. Dit maakt het verschil tussen een verkeersregelaar en een professional!

Theorie en praktijk

De cursus Verkeersregelaar bestaat uit een theorie- en een praktijkgedeelte. In het theoriegedeelte leert u alles over verkeerswetgeving,
veiligheid, remafstanden en andere zaken om u goed voor te bereiden op de praktijk.
In het praktijkgedeelte waaraan u alleen kunt deelnemen nadat u voor het theoriegedeelte bent
geslaagd, begint u met een instructie om daarna te starten met een stukje verkeersgewenning. De
praktijkdocent traint u zo steeds verder tot en met het dynamisch regelen van een examenkruising.

Doel

Doelgroep

De cursus verkeersregelaar traint u niet alleen
op het vaardig en veilig regelen van het verkeer,
maar bereidt u ook optimaal voor op het landelijk examen.

De cursus is bestemd voor iedereen die bij zijn
werkzaamheden te maken krijgt met het regelen
van verkeer.

Theoriecursus

Tijdens de theoriecursus leert u wat een aanstelling als beroepsmatige verkeersregelaar inhoudt en
welke verantwoordelijkheid u draagt ten opzichte van het overige verkeer. U leert de theorie over
verkeersinzichtelijk en dynamisch verkeerregelen.

De theoriecursus bestaat uit de volgende onderdelen:
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

Wettelijke status
Aanstelling
Wegenverkeerswet 1994
Regelement verkeersregels en verkeerstekens 1990
Regeling verkeersregelaars 2009
Verzekering
Theorie-examen

Theorie-examen

Aan het einde van de eerste dag wordt er een theorie-examen afgenomen. De kennis wordt getoetst aan de hand van multiple choice vragen.
Na het behalen van het theorie-examen ontvangt u hiervan een certificaat en kunt u doorstromen naar de praktijkcursus.

Praktijkcursus

Tijdens de theoriecursus leert u wat een aanstelling als beroepsmatige
verkeersregelaar inhoudt en welke verantwoordelijkheid u draagt ten
opzichte van het overige verkeer. U leert de theorie over verkeersinzichtelijk en dynamisch verkeerregelen.

De praktijkcursus bestaat uit de
volgende onderdelen:
■■
■■
■■
■■
■■

Stopteken
Om-en-om regeling
Verkeerregelen op een kleine kruising
Verkeerregelen op een grote kruising
Praktijkexamen

Praktijkexamen

Aan het einde van de derde dag wordt het praktijkexamen afgenomen. Tijdens het praktijkexamen
moet u op de grote kruising, die voldoet aan de exameneisen, minimaal 15 minuten zelfstandig het
verkeer regelen. Het praktijkexamen wordt afgenomen door onze instructeur en er is een gedelegeerde van de Politie bij aanwezig die het eindoordeel geeft.
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Opfriscursus
Verkeersregelaar

Per beroepsmatige verkeersregelaar verschilt het, hoe vaak men
daadwerkelijk op de kruising het verkeer staat te regelen. Daarnaast
komt het voor dat verkeersregelaars soms bijna alleen te maken hebben met om-en-om regelingen. Het is daarom goed om regelmatig
de kennis op te frissen en samen met een instructeur de puntjes weer
eens op de bekende i te zetten. Een aanstelling als beroepsmatig
verkeersregelaar kan voor maximaal 5 jaar worden afgeven. Na deze 5
jaar kan verlenging worden aangevraagd. Een opfriscursus is dan ook
minimaal om de 5 jaar sterk aan te raden.

Doel

Doelgroep

Na de Opfriscursus Verkeersregelaar zijn uw kennis en vaardigheden weer op het juiste niveau.
Afhankelijk van het startniveau is het uiteraard ook
mogelijk een stukje verdieping aan te brengen.

De Opfriscursus Verkeersregelaar is bestemd
voor alle beroepsmatige verkeersregelaars die
periodiek de kennis en vaardigheden willen
opfrissen en/of verdiepen.

Vooropleiding

Aan de opfriscursus kan alleen worden deelgenomen door personen, die een aanstelling als verkeersregelaar hebben. Ten bewijze daarvan moet bij aanvang van de opfriscursus de verkeersregelaarspas aan de instructeur worden getoond. U bent daarnaast in het bezit van de voorgeschreven
verkeersregelaarshes of verkeersregelaarsjas en een verkeersregelaarsfluit. Het dragen van een
verkeersregelaarscap is toegestaan, maar niet verplicht.

Inhoud

De Opfriscursus Verkeersregelaar duurt 1 dag. De dag wordt begonnen met een klein stukje theorie en de rest van de dag wordt doorgebracht buiten op straat. Tijdens de praktijk worden kennis en
vaardigheid van de deelnemers weer op peil gebracht. Ze leren niet alleen verkeer regelen, maar
ook dynamisch verkeer regelen. Dit houdt in dat zij meerdere verkeersstromen tegelijk kunnen laten
rijden, wat de verkeersdoorstroming ten goede komt. Dit maakt het verschil tussen een verkeersregelaar en een professional! Regelen uw medewerkers nagenoeg niet alleen op kruispunten maar
bijvoorbeeld ook op rotondes? Geen probleem, een stuk maatwerk is zo geregeld!

Certificaat

Na afloop van de opfriscursus ontvangt u een NIVOO-certificaat als bewijs van deelname.

www.nivoo.nl/opfrisverkeersregelaar

Cursus Bebording,
bebakening en markering

Regelmatig komt het voor dat er een wildgroei aan borden ontstaat
of dat ze niet op de juiste wijze geplaatst worden, waardoor ze steeds
scheef gereden worden door het vrachtverkeer. Daarom is het van
belang dat mensen die op dit gebied werkzaam zijn, de voorschriften
op de juiste wijze uitvoeren.

Doel

U neemt kennis van de bepalingen uit de verkeerswetgeving en de
CROW-voorschriften, die van belang zijn voor het op de juiste wijze
aanbrengen van bebording, bebakening en markering. Op grond hiervan kunnen bestektekeningen worden gemaakt en gemaakte bestektekeningen worden gecontroleerd en besproken.

Doelgroep
Ontwerpers van bestektekeningen en medewerkers van instanties of bedrijven, die bebording of
bebakening aanbrengen, dan wel het wegdek voorzien van markeringen.

Inhoud

Op basis van de CROW-richtlijn 207 gaat u aan de slag en leert u op praktische wijze de richtlijnen
en de verkeerswetgeving kennen. Naast denken dus ook lekker doen!
Deze cursus bestaat uit de volgende onderwerpen:
■■ Bepalingen uit de Wegenverkeerswet 1994
■■ Het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990
■■ Het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer, alsmede een aantal uitvoeringsvoorschriften

Certificaat

Na afloop van de cursus ontvangt u een NIVOO-certificaat als bewijs van deelname.

Neem voor meer informatie
contact op via verkeer@nivoo.nl
of (0346) 21 74 25 of kijk op www.nivoo.nl/BBM

Cursus
Verkeerswetgeving

Wegbeheerders hebben een grote verantwoordelijkheid. De weggebruiker wordt dagelijks geconfronteerd met de beslissingen die worden genomen door de wegbeheerders. Daarbij zijn zij verantwoordelijk
voor de verkeersveiligheid. Wanneer de verkeersveiligheid niet op orde
is, krijgt de wegbeheerder dat direct voor de voeten geworpen. Belangrijk is daarom dat mensen die op dit vlak werkzaam zijn goed op
de hoogte zijn van de verschillende wetgevingen en bepalingen.

Doel

U krijgt kennis en inzicht, die nodig is voor het als wegbeheerder
uitvoeren van de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994) en de daaruit
voortgevloeide besluiten, met name het Reglement verkeersregels en
verkeerstekens 1990 (RVV 1990) en het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW).

Doelgroep

De doelgroep voor deze cursus zijn de wegbeheerders, die werkzaam zijn bij (bijvoorbeeld) gemeentes, provincies en Rijkswaterstaat.

Inhoud

Op praktische wijze gaat u onder andere aan slag met de Wegenverkeerswet 1994, Regelement verkeersregels en verkeerstekens 1990 en het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer.
De cursus bestaat uit de volgende onderdelen:
■■ Openbaarheid van wegen (Wegenwet en artikel 1 WVW 1994);
■■ Verkeersgedrag, bevoegd gezag en bevoegdheid tot het nemen van verkeersmaatregelen
(artikelen 5, 14 t/m 20 WVW 1994);
■■ Ontheffingen en kosten (artikelen 146 t/m 157 WVW 1994);
■■ Aansprakelijkheid (Boek 6, artikel 174 Burgerlijk Wetboek);
■■ Beroepsprocedure (Algemene wet bestuursrecht);
■■ Ontheffingen met betrekking tot het vervoer over de weg (WVW 1994, RVV 1990 en Voertuigreglement);
■■ Verkeersregels en verkeerstekens (RVV 1990);
■■ Regels t.a.v. het plaatsen van tekens, tijdelijke maatregelen, enz. (BABW);
■■ Wanneer tekens/markeringen plaatsen en op welke wijze (Uitvoeringsvoorschriften);

Certificaat

Na afloop van de cursus ontvangt u een NIVOO-certificaat als bewijs van deelname.

Kijk voor meer informatie
op
www.nivoo.nl/Verkeerswetgeving

Cursus
Veilig werken aan de weg

Wanneer er aan de openbare weg gewerkt wordt is het creëren van
een veilige werkplek één van de belangrijkste dingen. Het is belangrijk
dat wegwerkers kennis hebben van de verschillende soorten afzetmateriaal en hoe ze deze moeten gebruiken volgens de CROW-richtlijn
96b. De eigen veiligheid en die van de weggebruikers staat immers op
het spel. Ook de Arbowet verplicht werkgevers hun werknemers regelmatig te scholen op dit gebied!

Doel

Het kerndoel is veiligheid. U neemt kennis van de bepalingen uit de
verkeerswetgeving en uit de CROW-voorschriften, die het mogelijk
maken om tijdens wegwerkzaamheden een zo veilig mogelijke situatie
te creëren voor uzelf en voor de weggebruikers.

Doelgroep
Medewerkers van instanties en bedrijven, die op, langs of boven de weg werken, in verband met
aanleg of onderhoud van die weg, van bermen, van groenvoorzieningen en dergelijke. In verband
hiermee is deze themadag ook interessant voor werkvoorbereiders en toezichthouders.

Inhoud

Tijdens deze cursus worden wettelijke voorschriften en richtlijnen behandeld over het plaatsen van
borden en bakens en over de gevaren die rondom werken in, aan of boven de weg kunnen voorkomen. Verschillende casussen worden door u uitgewerkt. De casussen zijn erop gericht u, onder
leiding van de docent, te begeleiden van ‘werken aan de weg’ naar ‘veilig werken aan de weg’.
Deze cursus bestaat uit de volgende onderwerpen:
■■ Arbowet
■■ CROW-richtlijn 96b
■■ Wegenverkeerswet 1994
■■ RVV 1990
■■ Civiel- en strafrechtelijke aansprakelijkheid
■■ Soorten afzetmateriaal
■■ Juist gebruik van afzetmateriaal

Certificaat

Na afloop van de cursus ontvangt u een NIVOO-certificaat als bewijs van deelname.

Nascholing Code 95

Deze cursus is gecertificeerd door CCV (code 95) en mag meegeteld worden voor chauffeurs in het
kader van de richtlijnen vakbekwaamheid voor beroepschauffeurs (1 x 7 uur)

www.nivoo.nl/Veiligwerken

Opleidingsduur

Cursusplaats

dag

waar u wilt

1

BRL 9101

Wilt u de veiligheid verhogen tijdens uw wegwerkzaamheden? Na het
volgen van deze cursus bent u in staat om op juiste wijze verkeersmaatregelen te plaatsen volgens de richtlijnen CROW 96a en 96b.

www.nivoo.nl/brl9101

BHV Basis

Opleidingsduur

Cursusplaats

dag

waar u wilt

1

Na deelname aan deze cursus beschikt u over de juiste kennis en vaardigheden om op te treden als bedrijfshulpverlener bij ongevallen en calamiteiten binnen uw organisatie.

www.nivoo.nl/bhvbasis

BHV Herhaling

Opleidingsduur

Cursusplaats

dag

waar u wilt

1

Heeft u reeds deelgenomen aan de BHV Basiscursus en wilt u jaarlijks de
vaardigheden opfrissen? Dan is deze herhalingscursus BHV aan te bevelen.
Na afloop ontvangt u een NIBHV-Certificaat.

www.nivoo.nl/bhvherhaling

Omgaan met agressie

Opleidingsduur

Cursusplaats

dag

waar u wilt

1

U leert ongewenste situaties zo te beëindigen, dat alle partijen met een
goed gevoel uit elkaar gaan. U weet hoe agressie kan worden voorkomen
en kan worden omgebogen naar coöperatief gedrag.

www.nivoo.nl/verkeersregelaaragressie

VCA

Opleidingsduur

Cursusplaats

dag

waar u wilt

1

U kunt zowel de cursus VCA Basisveiligheid als cursus VCA Herhaling volgen. Beide cursussen worden afgesloten met een examen.

www.nivoo.nl/vca

Gladheidbestrijding

Opleidingsduur

Cursusplaats

dag

waar u wilt

1

Tijdens training komen zowel een groot aantal theoretische als praktische
aspecten van de gladheidbestrijding aan bod. De deelnemer kan de opgedane kennis direct toepassen in de praktijk.

www.nivoo.nl/gladheidsbestrijding

Bestel nu op:
www.nivoo-shop.nl

Verkeersregelaarsoutfit

& meer!



Benieuwd wat wij nog meer doen?




 

www.nivoo.nl/verkeer

0346 21 74 25
info@nivoo.nl

