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Doelgroep Korte inhoud
Iedere professionele bestuurder die naast het vereiste 
rijbewijs D ook in het bezit is van de vakbekwaamheid 
en dus 35 uur bijscholing dient te volgen om de geldig-
heid van het rijbewijs met 5 jaar te verlengen.

Doel
Professionele bestuurders bewust maken van het voor-
deel van ecologisch rijden. Dit door middel van kennis 
over de hedendaagse theorie de cursist het nut van een 
aangepaste rijstijl doen inzien en vervolgens het aanle-
ren van een dergelijke ecologische rijstijl

Theorie

Praktijk
• Implementatie van theorie in dagelijkse activiteiten
• Rijden van een referentierit met meting van verbruik 

en tijd (met en zonder coaching)
• Quiz

Duur van de opleiding
De opleiding duurt een volledige dag (8u) waarvan 3u 
achter het stuur. Dit telt mee voor 7 kredietpunten.

Waarom ATRIUM opleidingen?

• Opleidingen op maat
• In onze opleidingscentra of bij u ter plaatse
• Netwerk van kennis in diverse sectoren
• Gemotiveerde docenten

• Interactieve manier van lesgeven
• Meertalige opleidingen
• Online beheersysteem dat uw organisatie ontzorgt
• Subsidie-advies op maat

Meerdere opleidingslocaties: Lummen, Oudsbergen, Ham, Borgloon, Tongeren, Beveren, Arendonk, Antwerpen, Kampenhout, Merelbeke, 
Deinze, Dendermonde, Gent, Roeselare, Torhout, Ieper, Zeebrugge, Gembloux, Luik, Gosselies

ATRIUM Opleidingen    Truibroek 51 - 3945 Ham    Kiezelstraat 1 - 8380  Zeebrugge    www.ATRIUMopleidingen.be    info@ATRIUMopleidingen.be
Andere locaties: o.a. Heusden-Zolder (klaverblad Lummen), Borgloon, Tongeren, Oudsbergen, Beveren, Arendonk, Antwerpen, Kampenhout, 

Merelbeke, Deinze, Dendermonde, Gent, Roeselare Torhout, Ieper, Gembloux, Luik, Gosselies

• Technische kenmerken van motoren, trekkend voer-
tuig en getrokken materieel

• Kracht en verschillende rijweerstanden
• Koppel, vermogen en optimaal schakelgedrag
• Belang van de toerenteller
• Bespreking van verschillende hulpvoorzieningen op 

voertuigen
• Voorkomen van slijtage aan banden en bus
• Voordelen van ecologisch rijden
• Prestatiediagram
• Hoe zuinig rijden?

Extra informatie

De cursist dient een eigen bus mee te nemen naar de  
opleiding. 


