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Doelstelling van de opleiding Het doel van “Rijvaardigheid inclusief Het Nieuwe Rijden” is brandstofbesparing, een 

anticiperende en defensieve rijstijl en veiligheid. 

Het toepassen van enkele eenvoudige tips heeft al direct effect op de veiligheid, het 

comfortabel rijden en een afname in brandstofverbruik. De uitgangspunten van Het 

Nieuwe Rijden zijn: vlot, veilig, comfortabel en energiebewust rijden. 

Maar Het Nieuwe Rijden is meer dan alleen een rijstijl, het richt zich op vier 

elementen: rijstijl, aankoopgedrag, bandenspanning en brandstof besparende 

accessoires. 

Uit praktijkresultaten blijkt dat het volgen van trainingen in Het Nieuwe Rijden bij 

wagenparken kan leiden tot een schadereductie van 30 tot 40%. Bovendien zijn 

besparingen tot 15% op de brandstofkosten te bereiken. Economisch gezien dus ook 

zeer aantrekkelijk.  

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

▪ Praktijk nulmetingsrit (+/- 35 km) 

▪ Theorie toepassing Het Nieuwe Rijden 

▪ Praktijk toepassingen Het Nieuwe Rijden (+/- 35 km) 

De training start vanaf uw locatie en er wordt gebruik gemaakt van eigen vervoer. 

Het Nieuwe Rijden
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Niveau van de opleiding Geen startkwalificatie. 

Lengte van opleiding 1 dag (2 dagdelen) 

De doelgroep van de opleiding Bestemd voor vrachtwagenchauffeurs om comfortabeler, energiezuiniger en minder 
milieubelastend te rijden. 

Het aanvangsniveau van de cursist  De cursist moet in het bezit zijn van het C en/of C-E rijbewijs. 

Vrijstellingsbeleid Er wordt geen vrijstelling verleend. 

Studiebelasting Geen studiebelasting. 

Speciale voorwaarden die gelden 
voor het volgen van de opleiding 

Geen 

Verstrekte of aan te schaffen 
studiemateriaal 

Het lesboek wordt door A.L.P. Opleidingen verstrekt. 

Welke kwalificaties kunnen 
behaald worden? 

Bewijs van deelname. 

Opleiding tot examen Geen 

Eindtoetsen Begintoets praktijk nulmetingsrit (+/- 35 km). Opleiding wordt afgesloten met een 
eindtoets praktijk toepassing Het Nieuwe Rijden (+/-35 km). 

Civiel effect Geen 

Minimale kandidaten 1 

Kosten per persoon Vanaf € 349,- excl. BTW 

Code 95 Ja 

Geldigheid certificaat 5 jaar. 


