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Doelstelling van de opleiding Het behalen van het ADR Basis Certificaat. 

Gevaarlijke stoffen moeten op een veilige wijze over de weg worden vervoerd. Om 

een maximale veiligheid te bereiken is dit vervoer aan tal van wettelijke maatregelen 

gebonden. Chauffeurs die gevaarlijke stoffen vervoeren, moeten niet alleen een deel 

van dei regels kennen en in acht nemen maar dienen ook te weten welke preventieve 

maatregelen zij moeten nemen bij het laden en het lossen. Ook het adequaat 

optreden bij een ongeval behoort tot hun verantwoordelijkheid.  

Inhoud van de opleiding Tijdens de opleiding wordt dieper ingegaan op de volgende onderwerpen: 

▪ Voorschriften 

▪ Gevarenklassen 

▪ Etiketten 

▪ Diverse gevaaraanduidingen 

▪ Veiligheidsvoorschriften en beschermingsmiddelen 

▪ Vaardigheden met betrekking tot het blussen van een brand 

Niveau van de opleiding Geen startkwalificatie. 

Lengte van opleiding 2,5 dagen ( 5 dagdelen ). 

ADR Basis
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De doelgroep van de opleiding De cursus is bedoelt voor personen, al of niet in bezit van een chauffeurscertificaat die 
een ADR-certificaat willen behalen voor het vervoeren van gevaarlijke stoffen. De 
opleiding is afgestemd op de officiële eisen van vakbekwaamheid en bestaat uit een 
theoriedeel en een praktijktraining.  

Het aanvangsniveau van de cursist Geen aanvangsniveau. 

Vrijstellingsbeleid Er wordt geen vrijstelling verleend. 

Studiebelasting Geen studiebelasting. 

Speciale voorwaarden die gelden 
voor het volgen van de cursus 

Geen. 

Verstrekte of aan te schaffen 
studiemateriaal 

ADR boek met 240 examenvragen voor: Basis/Tank/Gevarenklasse 1 en 7 incl. 
herhaling ( gevaarlijke goederen ) dient aangeschaft te worden via A.L.P. Opleidingen. 

Welke kwalificaties kunnen 
behaald worden? 

ADR Basis certificaat 

Opleiding tot examen Opleiding is de voorbereiding voor het ADR examen. Deze word door het CCV 
afgenomen. 

Eindtoetsen Geen. 

Civiel effect Geen. 

Minimale kandidaten 5 

Kosten per persoon € 459,- excl. BTW 

Code 95 Ja 

Geldigheid certificaat 5 jaar. 


