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Algemene voorwaarden trainingen

» Wanneer de leerling niet op komt dagen op de training worden de volledige  
 kosten geïnd dan wel uit het formule tegoed betaald.

» Bij inschrijving op een training waarvan de aanvangsdatum binnen 14 dagen is,  
 is annuleren niet mogelijk.

» De leerling wordt verzocht uiterlijk 15 minuten voor aanvang van de training  
 aanwezig te zijn.

» De training gaat door bij een minimum aantal van 8 deelnemers. 

» De trainingen van GOmotive worden ingepland op basis van de aanmeldingen.  
 U krijgt 4 weken van te voren bericht over de geplande data. 

U kunt aanmeldingen sturen naar trainingen@wijlhuizen.com
Vermeld daarbij de training en de naam van de deelnemer.
Let op: de training gaat alleen door bij minimaal 8 deelnemers.

Locaties 

Trainingen GoMotive
GoMotive Trainingscentrum
Impact 71H
6921 RZ Duiven

Trainingen WABCO
WABCO Automotive B.V.
Rhijnspoor 263
2901 LB Capelle aan den IJssel

Trainingen GMTO
GMTO
Kosterij 24
1721 PN Broek op Langedijk

Trainingen Innovam
Structuurbaan 2
3439 MB Nieuwegein

Trainingen Ito
Ito opleidingen
Tasveld 9B
3417 XS Montfoort

Trainingen Arnhem
Beijerinckweg 17
6827 BN Arnhem

Trainingen Aeres
Aeres Tech
Zandlaan 29
6717 LN Ede

Voorwaarden  
& locaties

* De exacte datum van de Gomotive trainingen wordt 4 weken van te voren aan u gecommuniceerd.  
 U moet zich wel van te voren opgeven.
*  De GMTO trainingen vinden o.a. plaats in Veenendaal, Hoensbroek, Goes, Breda, Naaldwijk, Apeldoorn, Zwolle en Delden.
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WABCO Trailer EBS-D

Doelgroep
Voertuigtechnici, monteurs.

Benodigde kennis
Basiskennis van luchtdrukremsystemen.

Leerdoelen
De deelnemer kan opbouw en werking van T-EBS systemen beschrijven. Hij kan diagnose stellen en wijzigingen in 
de parameters systematisch invoeren.

Inhoud
In de training wordt de opbouw en de werking van T-EBS besproken. Dit houdt in dat de complete parametersetting 
wordt doorlopen en de onderlinge verschillen worden uitgelegd. Na de systeemuitleg volgt een praktisch gedeelte, 
waarbij diagnose gedaan wordt (bijv. PC) aan de huidige en nieuwe T-EBS-systemen.

Opmerking
De deelnemer krijgt na het afsluiten van de training een oorkonde. Tevens ontvangt de deelnemer een gebruikers-
verklaring en PIN code overzicht. Hiermee heeft men toegang tot de beveiligde systeemgebieden.

Locatie     Tijdstip    Prijs
WABCO Automotive   09.00 - 16.00   €245,- excl. BTW   
Rhijnspoor 263        
2901 LB Capelle aan den IJssel

WABCO trainingen 

Trainingen WABCO

WABCO Trailer EBS-D

Locatie Datum Tijdstip Prijs CVV (Code 95)
WABCO Automotive B.V.
Rhijnspoor 263
2901 LB Capelle aan den Ijssel

6 september
3 oktober
1 november
6 december

09:00 - 16:00 € 245,00 geen

WABCO Trailer EBS-E deel 1

Locatie Datum Tijdstip Prijs CVV (Code 95)
WABCO Automotive B.V.
Rhijnspoor 263
2901 LB Capelle aan den Ijssel

13 september
10 oktober
8 november
13 december

09:00 - 16:00 € 245,00 geen

WABCO Trailer EBS-E deel 2

Locatie Datum Tijdstip Prijs CVV (Code 95)
WABCO Automotive B.V.
Rhijnspoor 263
2901 LB Capelle aan den Ijssel

20 september
31 oktober
22 november
20 december

09:00 - 16:00 € 245,00 geen
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WABCO Trailer EBS-E deel 2

Doelgroep
Voertuigtechnici, monteurs.

Benodigde kennis
Vooropleiding TEBS D, TEBS E deel 1

Leerdoelen
De deelnemer kan opbouw en werking van T-EBS-E systemen beschrijven. Hij kan diagnose stellen en wijzigingen 
in de parameters systematisch invoeren.

Inhoud
In de training wordt de opbouw en de werking van de nieuwe extra Trailer EBS-E functies besproken. Uitleg: 
Tailguard/Optiturn/Optiload/ELEX/Remote control, ETASC e.a.

Opmerking
De deelnemer krijgt na het afsluiten van de training een oorkonde. Tevens ontvangt de deelnemer een 
gebruikersverklaring en PIN code overzicht. Hiermee heeft men toegang tot de beveiligde systeemgebieden en is 
noodzakelijk bij vervanging van een modulator.

Locatie     Tijdstip    Prijs
WABCO Automotive   09.00 - 16.00   €245,- excl. BTW   
Rhijnspoor 263        
2901 LB Capelle aan den IJssel

WABCO Trailer EBS-E deel 1

Doelgroep
Voertuigtechnici, monteurs.

Benodigde kennis
Vooropleiding Trailer EBS-D.

Leerdoelen
De deelnemer kan opbouw en werking van T-EBS-E systemen beschrijven. Hij kan diagnose stellen en wijzigingen 
in de parameters systematisch invoeren.

Inhoud
In de training wordt de opbouw en de werking van T-EBS-E besproken. Dit houdt in dat de complete parameterset-
ting wordt doorlopen en de onderlinge verschillen worden uitgelegd, Luchtvering/ECAS. Na de systeemuitleg volgt 
een praktisch gedeelte, waarbij diagnose gedaan wordt (bijv. PC) aan de huidige en nieuwe T-EBS-systemen.

Opmerking
Na het volgen van de Trailer EBS E deel 2 training, ontvangt de deelnemer een gebruikersverklaring en PIN code 
overzicht. Hiermee heeft men toegang tot de beveiligde systeemgebieden.

Locatie     Tijdstip    Prijs
WABCO Automotive   09.00 - 16.00   €245,- excl. BTW   
Rhijnspoor 263        
2901 LB Capelle aan den IJssel

Trainingen WABCO
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Ito trainingen (ook mogelijk op locatie bij minimaal 8 deelnemers)

VCA Basis / VOL (1 daagse training)

Locatie Datum Tijdstip Prijs CVV (Code 95)
Ito opleidingen
Tasveld 9B
3417 XS Montfoort

8, 12, 15, 26, 29 juli 
5, 9, 12, 23, 26 augustus 
2, 6, 9,20, 23, 30 september 
4, 7, 18, 21, 28 oktober 
1, 4, 15, 18, 25, 29 november 
2, 13, 16, 23, 27, 30 december

09:00 - 16:00 € 189,00 € 25,00

Digitale tachograaf (1 daagse training)

Locatie Datum Tijdstip Prijs CVV (Code 95)
Ito opleidingen
Tasveld 9B
3417 XS Montfoort

1, 17, 29 juli
14, 26 augustus
11, 23 september
21 oktober
6, 18 november
4, 16 december

09:00 - 16:00 € 139,00 € 25,00

Veilig werken langs de weg (1 daagse training)

Locatie Datum Tijdstip Prijs CVV (Code 95)
Ito opleidingen
Tasveld 9B
3417 XS Montfoort

22 juli 
26 augustus
23 september 
27 september (Arnhem) 
21 oktober 
25 november 
23 december

09:00 - 16:00 € 225,00 € 25,00

BHV met AED BASIS (2 daagse training)

Locatie Datum Tijdstip Prijs CVV (Code 95)
Ito opleidingen
Tasveld 9B
3417 XS Montfoort

11 september
13 november

09:00 - 16:00 € 295,00 € 25,00

BHV met AED ELH Herhaling (1 daagse training)

Locatie Datum Tijdstip Prijs CVV (Code 95)
Ito opleidingen
Tasveld 9B
3417 XS Montfoort

31 augustus
14, 28 september
12, 26 oktober
9, 23 november
7, 21 december

09:00 - 16:00 € 149,00 € 25,00

Ito trainingen (ook mogelijk op locatie bij minimaal 8 deelnemers)

Trainingen Ito

Lading zekeren (1 daagse training)

Locatie Datum Tijdstip Prijs CVV (Code 95)
Ito opleidingen
Tasveld 9B
3417 XS Montfoort

1, 29 juli 
26 augustus 
23 september 
21 oktober 
18 november 
16 december

09:00 - 16:00 € 137,50 € 25,00

ADR verlenging (2 daagse training)

Locatie Datum Tijdstip Prijs CVV (Code 95)
Ito opleidingen
Tasveld 9B
3417 XS Montfoort

10 en 11 juli 
17 en 18 augustus 
18 en 19 september 
16 en 17 oktober 
13 en 14 november 
11 en 12 december

09:00 - 16:00 € 330,00 € 40,00

ADR basis nieuw (3 daagse training)

Locatie Datum Tijdstip Prijs CVV (Code 95)
Ito opleidingen
Tasveld 9B
3417 XS Montfoort

8 t/m 10 augustus 
12 t/m 14 september 
10 t/m 12 oktober 
7 t/m 9 november 
5 t/m 7 december

09:00 - 16:00 € 440,00 € 40,00
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Veilig werken langs de weg

Introductie verkeersmaatregelen i.h.k.v. de BRL 9101
Nieuwe medewerkers en medewerkers die men niet zelf in loondienst heeft, die worden ingezet op door het bedrijf 
uit te voeren projecten op of langs de weg, dienen binnen zes maanden na indiensttreding, de introductiecursus 
dan wel de VKM opleiding basiskennis verkeersmaatregelen gevolgd te hebben. Tevens dienen zij aantoonbaar 
geïnstrueerd te zijn voor de uit te voeren werkzaamheden.

Introductie
De opleiding geeft wegwerkers handreikingen om hun werk veilig en doordacht te kunnen uitvoeren. Zij worden 
bewust gemaakt van risico’s en gevaren die zich op en/of langs de weg kunnen voordoen. Tijdens de opleiding 
wordt gewerkt met de CROW-publicatiereeks werk in uitvoering 96A en 96 B en tevens als toetsingskader gehan-
teerd. Aan de hand van situatietekeningen, fotomateriaal, vragen en opdrachten worden stap voor stap belangrijke 
aspecten behandeld en geoefend die met veiligheid bij wegwerkzaamheden te maken hebben.

Doelgroep
Nieuwe medewerkers en medewerkers die men niet zelf in loondienst heeft, die worden ingezet op door het bedrijf 
uit te voeren projecten op of langs de weg.

Opleidingsniveau
Er is geen vooropleiding vereist. Inzet en motivatie zijn de belangrijkste voorwaarden. Alles wat je moet weten is in 
het lesplan opgenomen.

Inhoud
Onderwerpen die onder meer aan bod komen zijn:
• Mens – voertuig – omgeving
• ARBO-Wetgeving
• Verantwoordelijkheden
• Verkeerswetgeving (RVV/BABW)
• Hulpmiddelen voor bebakening
• Algemene opbouw van verkeersmaatregelen
• Verkeersmaatregelen voor autosnelwegen
• Verkeersmaatregelen voor wegen binnen en buiten de kom
• BRL-systematiek

Onderwerpen die onder meer bij het examen aan bod komen zijn:
• ARBO-wetgeving
• Hulpmiddelen voor toepassen van verkeersmaatregelen
• Algemene opbouw van verkeersmaatregelen
• Verkeerswetgeving (RVV/BABW)
• Verkeersmaatregelen op autosnelwegen volgens RWS-richtlijn en CROW-publicatie 96a/ op niet-   
 autosnelwegen en wegen buiten en/of binnen de kom volgens CROW-publicatie 96b

Resultaat
De eendaagse introductieopleiding bevat een theorie-toets (multiple choice) en een praktijkbeoordeling over de 
onderwerpen die behandeld zijn. De deelnemer ontvangt na afloop van cursusdag 1 een bewijs van deelname 
“introductie verkeersmaatregelen“ i.h.k.v. de BRL 9101” bij gebleken geschiktheid en na volgen van dag 2 het per-
soonscertificaat “Basiskennis verkeersmaatregelen i.h.k.v. de BRL 9101” afgeven (na gebleken geschiktheid). 

Het bewijs van deelname en het persoonscertificaat hebben een geldigheidsduur van 5 jaar.
Vervolgopleiding VKM in eigen beheer

De vervolgopleiding c.q. herhaling mag ook georganiseerd worden door de BRL 9101 gecertificeerde organisatie (in 
eigen beheer), onder de volgende voorwaarden:
• De interne vervolgopleiding geldt alleen voor personeel dat in loondienst is bij de BRL 9101 gecertificeerde   
 organisatie
• Er dient intern een cursuscoördinator aangesteld te worden, welke minimaal 4 jaar ervaring heeft op het   
 gebied van het voorbereiden en uitvoeren van verkeersmaatregelen en minimaal 2 jaar ervaring heeft met  
 het opleiden van personeel op het gebied van verkeersmaatregelen
• Er moet een, door de certificerende instantie goedgekeurd, intern opleidingsplan zijn waarmee geborgd is   
 dat voldaan wordt aan de eindtermen VKM opleiding
• Er moet een registratie systeem zijn van alle medewerkers die intern de vervolgopleiding doen

Duur training
1 dag, respectievelijk 7 uur.

Locatie     Tijdstip    Prijs
Ito Opleidingen   09.00 - 16.00   €225,- excl. BTW   
Tasveld 9B        (+€25,- CCV kosten)
3417 XS Montfoort

Trainingen Ito
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VCA Basis / VOL

Aandacht voor veilig werken is broodnodig. Jaarlijks zijn er meer dan 150.000 werkenden betrokken bij een 
bedrijfsongeval. Het meeste risico lopen mensen werkzaam in de bouw, de metaalindustrie en in de horeca. 
De ongevallen zijn vaak gevolg van hoge werkdruk, onoplettendheid en het niet voldoende op de hoogte zijn 
van de veiligheidsvoorschriften. Kennis van de veiligheidsvoorschriften is een voorwaarde om op een veilige 
en verantwoorde wijze te kunnen werken. Door het behalen van het VCA diploma kunt u aantonen dat uw 
werknemers die benodigde kennis in huis hebben. 

Introductie
De Arbo-wet stelt dat werkgevers verplicht zijn te zorgen voor de veiligheid van hun eigen werknemers en van 
derden die zich op het bedrijf bevinden. Opdrachtgevers willen daarom in sommige gevallen een bewijs zien dat 
werkgevers/opdrachtnemers de veiligheid serieus nemen, zoals bijvoorbeeld om het diploma Basisveiligheid VCA.

Resultaat
Bij voldoende resultaat ontvangt de cursist een officieel diploma plus een VCA pasje, met een geldigheid van 10 
jaar. Het examen kan in meerdere talen worden afgenomen.

Inhoud
Onderwerpen die onder meer aan bod komen zijn:
• Wet- en regelgeving    • Risico's en ongevallen
• Gevaarlijke stoffen    • Branden en explosies
• Besloten ruimten    • Machines en gereedschappen
• Tillen en hijsen    • Struikelen, uitglijden en vallen
• Werken op hoogte    • Elektriciteit
• Persoonlijke beschermingsmiddelen

Code 95 opleiding
Deze opleiding valt tevens onder de Code 95 verplichte nascholing voor beroepschauffeurs. Met deze opleiding 
kan 7 uur geregistreerd worden bij het CCV.

Duur training
1 dag, respectievelijk 7 uur 

Locatie     Tijdstip    Prijs
Ito Opleidingen   09.00 - 16.00   €189,- excl. BTW   
Tasveld 9B        (+€25,- CCV kosten)  
3417 XS Montfoort     

BHV met AED

Elk bedrijf is verplicht om maatregelen te treffen op het gebied van interne hulpverlening. Zij helpen in geval van on-
gevallen, brandbestrijding en evacuatie. Een BHV’er is opgeleid om in geval van nood de werknemers en klanten in 
veiligheid te brengen. Zo weet een BHV’er hoe hij mensen uit een brandend gebouw moet krijgen en hoe hij bij een 
ongeval eerste hulp moet verlenen. Een BHV’er kan bijvoorbeeld mensen reanimeren en verbanden aanleggen.

Introductie
Als een organisatie BHV’ers aanstelt, moet ervoor gezorgd worden dat zij beschikken over een goede opleiding en 
uitrusting om hun taken goed uit te voeren. Bedrijven moeten naast het nemen van maatregelen op gebied van 
BHV ook contact onderhouden met de externe hulpverleningsorganisaties (bijvoorbeeld brandweer of politie) wan-
neer er zich een ongeval voordoet.

Doelgroep
Personen die deel uitmaken van een BHV-organisatie en de kennis middels deze opleiding op peil moeten/willen 
houden.
 
Inhoud
• Eerste hulp
• Reanimatie met AED
• Communicatie
• Brand
• Ontruiming

Resultaat
De opleiding wordt afgerond met een theorie-toets (multiple choise) en een praktijkbeoordeling over de onder-
werpen die behandeld zijn. Bij gebleken geschiktheid ontvangt de deelnemer een Ito instituut certificaat met een 
adviesgeldigheid van 1 jaar. Voor deelnemers die laag geletterd zijn kan de theorie-toets ook in beeldvorm worden 
afgenomen zonder meerkosten. Het is ook mogelijk om tegen meerkosten een NIBHV examen af te leggen.

Duur training
2 dagen, respectievelijk 14 uur
 

Locatie     Tijdstip    Prijs
Ito Opleidingen   09.00 - 16.00   €295,- excl. BTW   
Tasveld 9B        (+€25,- CCV kosten)
3417 XS Montfoort

Herhaling: 
Duur training    Kosten
1 dag, respectievelijk 7 uur   €149,- per kandidaat (+ €25,- CCV kosten)

Trainingen Ito
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Digitale tachograaf

Deze training is niet alleen bedoeld voor chauffeurs maar ook voor planners om inzicht te geven in het belang van 
een juiste bediening van de digitale en analoge tachograaf. Men doet kennis op en krijgen tips om zo de eigen 
werksituatie af te kunnen stemmen op de huidige wet- en regelgeving.
De verordening die Europees sinds 11 april 2007 van kracht is geworden waar de rij- en rusttijden in zijn vastgesteld 
komt ook aan de orde. Deze opleiding telt mee voor de Richtlijn Vakbekwaamheid voor truckchauffeurs en heeft 
een waarde van 7 uur in het kader van de verplichte nascholing Code 95. Aan het raamwerk nascholingscursussen 
code 95 zijn minimumeisen verbonden, in de minimumeisen staan alle theorie- en praktijkeisen, op basis waarvan 
CCV erkenningen en certificeringen afgeeft voor de nascholing.

De digitale tachograaf valt onder de codes N18(1) (oud) en U23-1 (nieuw).

Introductie
Alle nieuwe bussen en trucks boven de 3,5 ton moeten een digitale tachograaf hebben. Deze verplichting geldt 
ook voor de categorie lichtere bedrijfsvoertuigen (categorie M1 en N1). Voor voertuigen die vóór 1 mei 2006 in het 
verkeer zijn gebracht, geldt de tachograafplicht al langer, deze voertuigen kunnen blijven volstaan met een analoge 
tachograaf. De digitale tachograaf moet binnen Europa bijdragen aan meer veiligheid op de weg, eerlijke concur-
rentie tussen Europese vervoerders en gezonde arbeidsomstandigheden.

Doelgroep
De opleiding is bestemd voor personen die als chauffeur rijden in een bus of truck met een digitale of analoge 
tachograaf. Hoewel niet iedere bestuurder van een truck hoeft een tachograaf te gebruiken. Er zijn een aantal 
internationale vrijstellingen en een aantal nationale vrijstellingen. Voor alle vrijstellingen geldt dat u deze niet hoeft 
aan te vragen.

Als u voldoet aan de voorwaarde van de vrijstelling, dan is deze op u van toepassing. Tijdens een controle moet u 
kunnen aantonen dat u aan de voorwaarden voldoet.

Inhoud
• Wet- en regelgeving digitale tachograaf  • Arbeidstijdregelgeving
• Werking en bediening digitale tachograaf  • Tachograafkaarten
• Rij- en rusttijden     • Sociale wetgeving
• De digitale tachograaf in de praktijk   • De analoge tachograaf in de praktijk

Waarde nascholing Code 95
7 uur

Locatie     Tijdstip    Prijs
Ito Opleidingen   09.00 - 16.00   €139,- excl. BTW   
Tasveld 9B        (+€25,- CCV kosten)  
3417 XS Montfoort       

ADR certificaat

De chauffeur die met zijn truck of tankwagen gevaarlijke stoffen vervoert, zal van de ADR voorschriften het nodige 
moeten weten. Veel van de voorschriften hebben betrekking op veiligheid. 

Op grond van het ADR-verdrag moeten chauffeurs die gevaarlijke stoffen vervoeren in het bezit zijn van een ADR 
vakbekwaamheidscertificaat. Als u slaagt voor één of meerdere ADR examens, ontvangt u een ADR certificaat van 
CCV. Het basiscertificaat ADR met eventueel een aantekening voor tankvervoer, klasse 1 en klasse 7 is vijf jaar gel-
dig. Daarna is een verlengingstoets noodzakelijk om in het bezit te komen van een nieuw geldig basiscertificaat.

Doelgroep
Medewerkers en chauffeurs die gevaarlijke stoffen in stukgoed of als losgestort moeten laden, lossen of transpor-
teren. De medewerker van een chemokar moet ook in het bezit zijn van het basiscertificaat ADR.

Duur training
2,5 dag, respectievelijk 18 uur.

Inhoud
• Wetgeving vervoer gevaarlijke stoffen • Documenten bij het vervoer
• Gevarenklassen, etiketten en gevaareigenschappen • Verpakkingen voor gevaarlijke stoffen
• Beschermen van het milieu en handelen bij incidenten • Uitrusting, werking en gebruik
• Brand en brandbestrijding • Voorzorgsmaatregelen
• Regels voor het vervoer • Vrijgestelde hoeveelheden, LQ en EQ
• Aansprakelijkheid • Laden en lossen
• Kenmerking en etikettering voertuigen (stukgoed, losgestort) • Casussen

Toetsing/examen
De opleiding wordt afgerond met een examen afgenomen door het CCV. U kunt dus alleen examen doen als u een 
door CCV erkende ADR opleiding heeft gevolgd. Bij positief resultaat ontvangt u het ADR certificaat.

Locatie     Tijdstip    Prijs
Ito Opleidingen   09.00 - 16.00   €440,- excl. BTW   
Tasveld 9B        (+€25,- CCV kosten)  
3417 XS Montfoort

Herhaling: 
Duur training    Kosten
2 dagen, respectievelijk 14 uur   €330,- per kandidaat (+ €25,- CCV kosten)

Trainingen Ito
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Inhoud
Onderwerpen die onder meer aan bod komen zijn:
• Belang van ladingzekering
• Krachten op lading/voertuig
• Wrijving
• Asdrukken en zwaartepunt
• Transportmiddelen
• Stuw- en Sjormiddelen
• Methoden van vastzetten
• Gevaarlijke stoffen
• Mistanden
• Basisregels voor veilig vervoer
• Vermoeidheid achter het stuur
• Snelheid
• Kantelen voertuigen
• Afleiding
• Toepassing van vastzetmateriaal
• Lading stuwen en verankeren op basis van de wettelijke eisen
• Juist gebruik vastzetmiddelen
• Een lading kunnen vervoeren met inachtneming van de voorschriften inzake veiligheid en goed gebruik van  
 het voertuig
 
Code 95 opleiding
Deze opleiding valt tevens onder de Code 95 verplichte nascholing voor beroepschauffeurs. Met deze opleiding 
kan 7 uur geregistreerd worden bij het CCV.

Resultaat
U ontvangt na deelname een instituutcertificaat met een adviesgeldigheid van 5 jaar.

Duur training
1 dag, respectievelijk 7 uur.

Locatie     Tijdstip    Prijs
Ito Opleidingen   09.00 - 16.00   €139,- excl. BTW   
Tasveld 9B        (+€25,- CCV kosten)  
3417 XS Montfoort 

Lading zekeren

De chauffeur speelt bij het lading zekeren (ladingzekering) een belangrijke rol. Hij is in de meeste gevallen diege-
ne die de lading op de juiste manier op de laadvloer verdeelt en zekert.

De deelnemer van de opleiding lading zekeren leert op een juiste wijze hoe een ladingzekering gecontroleerd of 
uitgevoerd dient te worden. Daarbij dient ook rekening gehouden te worden met de juiste verdeling van de lading 
over de assen en de standvastigheid (kantelgevoeligheid).

De opleiding lading zekeren is gecertificeerd in het kader van de Richtlijn Vakbekwaamheid voor truckchauffeurs 
Code 95 en heeft een waarde van 7 uur. Aan het raamwerk nascholingscursussen code 95 zijn minimumeisen 
verbonden, in de minimumeisen staan alle theorie- en praktijkeisen, op basis waarvan CCV erkenningen en certi-
ficeringen afgeeft voor de nascholing. Lading zekeren (ladingzekering) valt onder de codes N16(1)(oud) en U03-1 
(nieuw).

Introductie
Goed stuwen van het op de juiste wijze vastzetten van de lading is zeer belangrijk voor een veilig transport. Vrijwel 
dagelijks zijn er meldingen van files ten gevolge van afgevallen lading.

Het betreft hier vaak zaken die nonchalant op een truck worden vervoerd en die bij het rijden over oneffenheden 
of in een bocht of ten gevolge van voertuigtrillingen van het voertuig afvallen. Ook wordt er gemakkelijk omge-
gaan met zware lading.

Zware papierrollen die los in een oplegger staan, betonplaten die met twee spanbanden zijn vastgezet, machines 
die los op een truck staan. Vaak gaat het goed, maar bij plotseling afremmen of bij een scherpe bocht bestaat de 
kans dat de lading gaat bewegen en dan zijn vaak de gevolgen niet te overzien.
In het gunstigste geval beperkt de schade zicht tot de lading, de weg en het voertuig. In het ongunstigste geval 
zijn gewonden of doden te betreuren.

Doelgroep
Alle betrokken die verantwoordelijk zijn bij het vervoer van lading, denk hierbij aan de afzender, transportonderne-
mer/vervoerder en de chauffeur.

Trainingen Ito
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GoMotive trainingen

TEXA gebruikerstraining deel 1

Locatie Datum Tijdstip Prijs CVV (Code 95)
GoMotive Trainingscentrum
Impact 71H
6921 RZ Duiven

bij voldoende  
aanmelding

09:00 - 16:00 € 495,00 geen

TEXA gebruikerstraining deel 2

Locatie Datum Tijdstip Prijs CVV (Code 95)
GoMotive Trainingscentrum
Impact 71H
6921 RZ Duiven

bij voldoende  
aanmelding

09:00 - 16:00 € 495,00 geen

VOLVO Euro 6 training deel 3

Locatie Datum Tijdstip Prijs CVV (Code 95)
GoMotive Trainingscentrum
Impact 71H
6921 RZ Duiven

bij voldoende  
aanmelding

09:00 - 16:00 € 495,00 geen

VOLVO Euro 6 training deel 2

Locatie Datum Tijdstip Prijs CVV (Code 95)
GoMotive Trainingscentrum
Impact 71H
6921 RZ Duiven

bij voldoende  
aanmelding

09:00 - 16:00 € 495,00 geen

GoMotive trainingen
DAF Euro 6 training deel 1

Locatie Datum Tijdstip Prijs CVV (Code 95)
GoMotive Trainingscentrum
Impact 71H
6921 RZ Duiven

bij voldoende  
aanmelding

09:00 - 16:00 € 495,00 geen

DAF Euro 6 training deel 2

Locatie Datum Tijdstip Prijs CVV (Code 95)
GoMotive Trainingscentrum
Impact 71H
6921 RZ Duiven

bij voldoende  
aanmelding

09:00 - 16:00 € 495,00 geen

DAF Euro 6 training deel 3

Locatie Datum Tijdstip Prijs CVV (Code 95)
GoMotive Trainingscentrum
Impact 71H
6921 RZ Duiven

bij voldoende  
aanmelding

09:00 - 16:00 € 495,00 geen

VOLVO Euro 6 training deel 1

Locatie Datum Tijdstip Prijs CVV (Code 95)
GoMotive Trainingscentrum
Impact 71H
6921 RZ Duiven

bij voldoende  
aanmelding

09:00 - 16:00 € 495,00 geen

Trainingen 
GoMotive 
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GoMotive trainingen

Transmissie systemen i-Shift

Locatie Datum Tijdstip Prijs CVV (Code 95)
GoMotive Trainingscentrum
Impact 71H
6921 RZ Duiven

bij voldoende  
aanmelding

09:00 - 16:00 € 495,00 geen

Uitlijnen trucks

Locatie Datum Tijdstip Prijs CVV (Code 95)
GoMotive Trainingscentrum
Impact 71H
6921 RZ Duiven

bij voldoende  
aanmelding

09:00 - 16:00 € 495,00 geen

Scopemeter training

Locatie Datum Tijdstip Prijs CVV (Code 95)
GoMotive Trainingscentrum
Impact 71H
6921 RZ Duiven

bij voldoende  
aanmelding

09:00 - 16:00 € 495,00 geen

NEN 9140 training

Locatie Datum Tijdstip Prijs CVV (Code 95)
GoMotive Trainingscentrum
Impact 71H
6921 RZ Duiven

bij voldoende  
aanmelding

09:00 - 16:00 € 495,00 geen

Motormanagement algemeen

Locatie Datum Tijdstip Prijs CVV (Code 95)
GoMotive Trainingscentrum
Impact 71H
6921 RZ Duiven

bij voldoende  
aanmelding

09:00 - 16:00 € 495,00 geen

Motormanagement MAN

Locatie Datum Tijdstip Prijs CVV (Code 95)
GoMotive Trainingscentrum
Impact 71H
6921 RZ Duiven

bij voldoende  
aanmelding

09:00 - 16:00 € 495,00 geen

GoMotive trainingen

Motormanagement IVECO

Locatie Datum Tijdstip Prijs CVV (Code 95)
GoMotive Trainingscentrum
Impact 71H
6921 RZ Duiven

bij voldoende  
aanmelding

09:00 - 16:00 € 495,00 geen

Motormanagement DAF

Locatie Datum Tijdstip Prijs CVV (Code 95)
GoMotive Trainingscentrum
Impact 71H
6921 RZ Duiven

bij voldoende  
aanmelding

09:00 - 16:00 € 495,00 geen

Trainingen 
GoMotive 



24 25

Basis meten en schema lezen deel 1

Locatie Datum Tijdstip Prijs CVV (Code 95)
GoMotive Trainingscentrum
Impact 71H
6921 RZ Duiven

bij voldoende  
aanmelding

09:00 - 16:00 € 495,00 geen

Basis meten en schema lezen deel 2

Locatie Datum Tijdstip Prijs CVV (Code 95)
GoMotive Trainingscentrum
Impact 71H
6921 RZ Duiven

bij voldoende  
aanmelding

09:00 - 16:00 € 495,00 geen

Basis meten en schema lezen deel 3

Locatie Datum Tijdstip Prijs CVV (Code 95)
GoMotive Trainingscentrum
Impact 71H
6921 RZ Duiven

bij voldoende  
aanmelding

09:00 - 16:00 € 495,00 geen

CAN bus systeemkennis deel 1

Locatie Datum Tijdstip Prijs CVV (Code 95)
GoMotive Trainingscentrum
Impact 71H
6921 RZ Duiven

bij voldoende  
aanmelding

09:00 - 16:00 € 495,00 geen

GoMotive trainingen

EBS remsystemen diagnose deel 2

Locatie Datum Tijdstip Prijs CVV (Code 95)
GoMotive Trainingscentrum
Impact 71H
6921 RZ Duiven

bij voldoende  
aanmelding

09:00 - 16:00 € 495,00 geen

Training alternatieve brandstoffen CNG, LNG, hybride voertuigen

Locatie Datum Tijdstip Prijs CVV (Code 95)
GoMotive Trainingscentrum
Impact 71H
6921 RZ Duiven

bij voldoende  
aanmelding

09:00 - 16:00 € 495,00 geen

Transmissie systemen AS-Tronic

Locatie Datum Tijdstip Prijs CVV (Code 95)
GoMotive Trainingscentrum
Impact 71H
6921 RZ Duiven

bij voldoende  
aanmelding

09:00 - 16:00 € 495,00 geen

EBS remsystemen systeemkennis deel 1

Locatie Datum Tijdstip Prijs CVV (Code 95)
GoMotive Trainingscentrum
Impact 71H
6921 RZ Duiven

bij voldoende  
aanmelding

09:00 - 16:00 € 495,00 geen

Trainingen 
GoMotive 

GoMotive trainingen
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AdBlue systemen 1 (systeemkennis)

Voor wie is deze training bedoeld?
Elke truck vanaf Euro 4 is uitgerust met een AdBlue installatie om aan de milieu eisen te voldoen. Deze training is 
bedoeld voor de monteur die onderhoud en reparaties aan AdBlue installaties pleegt.
Onjuist onderhoud of reparaties kunnen erg duur uitvallen maar ook de prestaties van de truck belangrijk beïnvloe-
den. Kennis over de verschillende AdBlue systemen is daarom uitermate belangrijk. 
Deze training is de vooropleiding voor de training AdBlue diagnose deel 2.

Aan het einde van deze training ontvang je een certificaat.

Behandeld wordt:
• Euro-normen en eisen
• Componenten AdBlue installatie
• Regelfunctie
• Chemische reactie in katalysator
• Controle functies AdBlue
• Onderhoud
• Storingen opsporen

Antwoord op de volgende vragen worden gegeven tijdens deze training:
• Wat is AdBlue?
• Hoe test ik AdBlue? 
• Welke systemen kom je nu tegen in de hedendaagse trucks?
• Wat is NOx?
• Hoe werkt een katalysator?
• Hoe interpreteer ik AdBlue storingen?
• Do’s and don’ts bij AdBlue.
• Wat is een NH3 sensor?
• Hoe werkt een NOx sensor?

Locatie     Tijdstip    Prijs
GoMotive Trainingscentrum  09.00 - 16.00   €495,- excl. BTW
Impact 71H
6921 RZ Duiven

CAN bus diagnose deel 2

Locatie Datum Tijdstip Prijs CVV (Code 95)
GoMotive Trainingscentrum
Impact 71H
6921 RZ Duiven

bij voldoende  
aanmelding

09:00 - 16:00 € 495,00 geen

AdBlue systeemkennis deel 1

Locatie Datum Tijdstip Prijs CVV (Code 95)
GoMotive Trainingscentrum
Impact 71H
6921 RZ Duiven

bij voldoende  
aanmelding

09:00 - 16:00 € 495,00 geen

AdBlue diagnose deel 2

Locatie Datum Tijdstip Prijs CVV (Code 95)
GoMotive Trainingscentrum
Impact 71H
6921 RZ Duiven

bij voldoende  
aanmelding

09:00 - 16:00 € 495,00 geen

* De exacte datum van de Gomotive trainingen wordt 4 weken van te voren aan u gecommuniceerd. U moet zich wel van te voren opgeven.

Trainingen 
GoMotive 

GoMotive trainingen
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Alternatieve brandstof CNG, LNG, hybride voertuigen

Voor wie is deze training bedoeld?
CNG en LNG wordt steeds meer af-fabriek geleverd als middel tegen het terugdringen van CO2 uitstoot. Ook zullen 
er door milieu wetgeving steeds meer hybride aangedreven voertuigen in ons straatbeeld verschijnen. Denk aan 
de steeds meer toegepaste Cargo Centra welke eisen dat het stadsverkeer elektrisch de binnenstad vervoert wordt. 
Deze training is bedoeld voor de monteur die al werkt aan deze voertuigen. Maar deze training is ook geschikt voor 
de monteur die op de hoogte wil blijven over deze voertuigen.

Aan het einde van deze training ontvang je een certificaat.

Behandeld wordt:
• Uitleg CNG en LNG brandstofsystemen op trucks
• Intergratie in het motormanagement systeem
• Veiligheidsaspecten
• Tanksystemen
• Laadsystemen
• Elektromotoren
• Accu systemen
• Li-Ion accu systemen
• Hybride technologie in trucks

Antwoord op de volgende vragen worden gegeven tijdens deze training:
• Welke veiligheidseisen zijn er bij een LNG of CNG truck?
• Welke accu systemen kom je tegen bij de huidige hybride techniek?
• Wat gaat er in de toekomst komen op het hybride gebied?
• Hoe wordt de gasdruk geregeld bij een LNG?
• Hoe wordt het motormanagement aangepast t.o.v. LNG en CNG?

Locatie     Tijdstip    Prijs
GoMotive Trainingscentrum  09.00 - 16.00   €495,- excl. BTW
Impact 71H
6921 RZ Duiven

AdBlue systemen 2 (diagnose)

Voor wie is deze training bedoeld?
In de huidige Euro 5 en 6 Trucks ontkomt de bedrijfswagenmonteur niet een AdBlue installatie.
In de eerste training AdBlue systemen deel 1 is hier al veel uitleg over gegeven. In dit vervolg wordt verder ingegaan 
op deze systemen. Werking en onderhoud m.b.v. diagnose apparatuur komt aan de orde, maar het accent ligt op 
het storing opsporen in de verschillende systemen. Ook de noodzakelijke programmeringen komen aan de orde. 
Uiteraard wordt er veel praktijk gegeven in deze training.

Aan het einde van deze training ontvang je een certificaat.

Behandeld wordt:
• Componenten controle van een AdBlue installatie
• Regelfunctie
• Controle functies AdBlue in bedrijf
• Onderhoudsettings
• Storingen opsporen en juiste diagnoses stellen
• Programmeer mogelijkheden aan een AdBlue installatie

Antwoord op de volgende vragen worden gegeven tijdens deze training:
• Hoe interpreteer ik AdBlue storingen?
• Do’s and don’ts bij AdBlue.
• Wat is een NH3 sensor?
• Hoe werkt een NOx sensor?
• Hoe vervang ik een AdBlue unit?
• Hoe moet ik de software overzetten bij vervanging van de AdBlue unit?
• Hoe los ik een storing op bij een AdBlue installatie?

Locatie     Tijdstip    Prijs
GoMotive Trainingscentrum  09.00 - 16.00   €495,- excl. BTW
Impact 71H
6921 RZ Duiven

Trainingen 
GoMotive 
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Basis meten en diagnose stellen 2

Voor wie is deze training bedoeld?
Elektronica is in moderne voertuigen niet meer weg te denken. Om aan deze elektronische toepassingen zinvolle 
diagnose te kunnen stellen is een flinke dosis basis kennis van belang.
Deze training is de tweede in de reeks van drie trainingen. Om hieraan deel te kunnen nemen dient de training 
Basis meten en diagnose stellen 1 te zijn gevolgd. 
Basis meten en diagnose stellen 2 is een basis training waarbij de ampèremeter en oscilloscoop centraal staan.
De training is bedoeld voor technici die in de dagelijkse praktijk regelmatig te maken krijgen met storingen in het 
elektrisch circuit als technici die met regelmaat in- en opbouw werkzaamheden verrichten waarbij de ampèremeter 
en oscilloscoop als meetinstrumenten ingezet kunnen worden.

Aan het einde van deze training ontvang je een certificaat.

Behandeld wordt:
• Elektronische componenten
• Digitale technieken
• Elektronische componenten doormeten
• Elektrische schema’s lezen en toepassen tijdens metingen aan de truck

Antwoord op de volgende vragen worden gegeven tijdens deze training:
• Hoe verricht je een V4 meting?
• Kan ik meten op een CAN bus?
• Wat is een Hall-gever?
• Welk signaal geeft een gaspedaal en hoe kan ik dat controleren?
• Wat is een Duty-Cylce signaal en hoe wordt de waarde daarvan uitgedrukt?
• Hoe meet ik een Duty-Cycle signaal?
• Hoe werken halfgeleiders en welke kom je tegen?

Locatie     Tijdstip    Prijs
GoMotive Trainingscentrum  09.00 - 16.00   €495,- excl. BTW
Impact 71H
6921 RZ Duiven

Basis meten en diagnose stellen 1

Voor wie is deze training bedoeld?
Elektronica is in moderne voertuigen niet meer weg te denken. Om aan deze elektronische toepassingen zinvolle 
diagnose te kunnen stellen is een flinke dosis basis kennis van belang. 
Deze training is de eerste in de reeks van drie trainingen en kunnen worden opgevolgd met Basis meten en diag-
nose stellen 2 en 3. De training is een basis training diagnose stellen waarbij de multimeter en elektrische schema’s 
centraal staan. De training is bedoeld voor technici die in de dagelijkse praktijk regelmatig te maken krijgen met 
storingen in het elektrisch circuit als technici die met regelmaat in- en opbouw werkzaamheden verrichten.

Aan het einde van deze training ontvang je een certificaat.

Behandeld wordt:
• Wet van Ohm toepassen
• Omgaan met multimeter
• Elektrische storingen opsporen
• Spanningsverliezen opsporen
• Elektrische componenten uitgelegd
• Elektrische schema’s lezen van moderne trucks
• Diverse signalen die in een moderne truck voorkomen uitgelegd

Antwoord op de volgende vragen worden gegeven tijdens deze training:
• Hoe meet je een overgangsweerstand?
• Hoe meet je spanningsverliezen?
• Bedrading op het voertuig terug vinden op een schema en andersom.
• Connector locaties en pin bezetting opzoeken met behulp van een schema.
• Afgenomen vermogen meten.
• Stroomsterktes meten.
• Clandestiene verbruikers opsporen.

Locatie     Tijdstip    Prijs
GoMotive Trainingscentrum  09.00 - 16.00   €495,- excl. BTW
Impact 71H
6921 RZ Duiven

Trainingen 
GoMotive 
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CAN bus 1 (systeemkennis)

Voor wie is deze training bedoeld?
Deze training is bedoeld voor de (eerste) bedrijfsautotechnicus die meer wil weten over het meest gebruikte netwerk 
in een moderne truck. CAN bus is de standaard en zal een steeds grotere rol in de truck innemen. Een goede kennis 
van CAN bus is een must om complexere storingen te begrijpen en te kunnen opsporen. Deze training is een “must” 
voor de vervolg trainingen CAN bus 2 (diagnose) en CAN bus 3 (dataloggen).

Aan het einde van deze training ontvang je een certificaat.

Behandeld wordt:
• Wat is CAN bus en wat doet het?
• Uitleg protocol, dominantie, arbitrage begrippen.
• Topologie schema’s DAF, SCANIA, VOLVO, Mercedes Benz, MAN, IVECO
• Storingen aan CAN bus.
• Meten aan CAN bus.

Antwoord op de volgende vragen worden gegeven tijdens deze training:
• Wat is het verschil tussen CAN-high en CAN-low?
• Wat is de functie van een gateway?
• Wat is een CAN bus protocol?
• Welke protocollen kennen we in de huidige trucks?
• Kan ik met een multi-meter de CAN bus controleren?
• Wat is het belang van de bus-load meting?

Locatie     Tijdstip    Prijs
GoMotive Trainingscentrum  09.00 - 16.00   €495,- excl. BTW
Impact 71H
6921 RZ Duiven

Basis meten en diagnose stellen 3

Voor wie is deze training bedoeld?
Elektronica is in moderne voertuigen niet meer weg te denken. Om aan deze elektronische toepassingen zinvolle 
diagnose te kunnen stellen is een flinke dosis basis kennis van belang. Deze training is de derde in de reeks van 
drie trainingen. Om hieraan te kunnen nemen dienen de trainingen Basis meten en diagnose stellen 1 en 2 te 
zijn gevolgd. Basis meten en diagnose stellen 3 is een basis training diagnose stellen waarbij metingen aan een 
management systeem en CAN bus centraal staan. De training is bedoeld voor technici die in de dagelijkse praktijk 
regelmatig te maken krijgen met storingen in het elektrisch circuit als technici die met regelmaat in- en opbouw 
werkzaamheden verrichten waarbij er aan managementsystemen en CAN bus gemeten wordt.
Aan het einde van deze training ontvang je een certificaat.

Leerdoelen
Aan het eind van deze trainingsmodule zijn de volgende leerdoelen bereikt:

• Kennis:
 » De begrippen analoog/digitaal, Duty-Cycle toelichten
 » De opbouw van een management systeem benoemen
 » Sensortechniek (inductief, Hall enz.) toelichten
 » Uitleg geven van CAN bus
• Begrip:
 » Gemeten signalen interpreteren en bepalen of deze overeenkomen met de gewenste signalen
• Toepassing:
 » M.b.v. een multimeter, Ampère meter en oscilloscoop metingen uitvoeren aan een management systeem
 » M.b.v. een multimeter en oscilloscoop metingen uitvoeren aan een CAN bus
 » M.b.v. een elektrisch schema metingen uitvoeren aan een truck
• Analyse:
 » Aan de hand van een diagnose de oorzaak van de storing lokaliseren en toelichten

Korte omschrijving
Deze training is de derde in de reeks van drie trainingen. De training is een basis training diagnose stellen waarbij 
metingen aan een management systeem en CAN bus centraal staan.

Trainingsmethode
In deze praktische training zullen theorie workshops afgewisseld worden met demonstraties en praktijk oefeningen. 
Als afsluiting vindt er een diagnose plaats.

Locatie     Tijdstip    Prijs
GoMotive Trainingscentrum  09.00 - 16.00   €495,- excl. BTW
Impact 71H
6921 RZ Duiven

Trainingen 
GoMotive 
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CAN bus 3 (data loggen)

Voor wie is deze training bedoeld?
Vervolg op CAN bus 2 training
Deze training is bedoeld voor de eerste bedrijfsautotechnicus die meer wil weten over het meest gebruikte netwerk 
in een moderne truck. CAN bus is de standaard voor Fleet Management systems (FMS) en Body Builder Modules 
(BBM). Deze systemen zijn niet meer weg te denken in een truck en zal een steeds grotere rol gaan spelen in de 
communicatie tussen thuisstation, klant en opbouw. Een goede kennis van CAN bus is een must om FMS en BBM 
modules te begrijpen en te kunnen programmeren. In deze trainingen wordt dieper ingegaan op communicatie en 
FMS protocollen van de CAN bus.

Aan het einde van deze training ontvang je een certificaat.

Behandeld wordt:
• Body Builder Modules (BBM) programmeren
• Squarell systemen
• iLog data loggen
• Fleet Management Systemen (FMS)
• CAN bus en tachograaf
• Uitlezen van ritgegevens en interpreteren
• Aansluiten op de CAN bus

Antwoord op de volgende vragen worden gegeven tijdens deze training:
• Wat moet je weten van J1939?
• Hoe interpreteer ik datalogfiles?
• Wat is het verschil tussen een Body Builder Module en een Fleet Management Systems?
• Hoe lees is een topologie schema van een CAN bus?
• Hoe kan ik via de BBM iets aansturen?

Locatie     Tijdstip    Prijs
GoMotive Trainingscentrum  09.00 - 16.00   €495,- excl. BTW
Impact 71H
6921 RZ Duiven

CAN bus 2 (diagnose)

Voor wie is deze training bedoeld?

Vervolg op CAN bus 1 training
Deze training is bedoeld voor de (eerste) bedrijfsautotechnicus die meer wil weten over het meest gebruikte netwerk 
in een moderne truck. CAN bus is de standaard en zal een steeds grotere rol in de truck innemen. Een goede kennis 
van CAN bus is een must om complexere storingen te begrijpen en te kunnen opsporen. 
In deze trainingen wordt dieper ingegaan op storingen opsporen en juiste diagnoses stellen aan de CAN bus.

Aan het einde van deze training ontvang je een certificaat.

Behandeld wordt:
• Protocollen
• Uitleg fout regelingen op CAN bus
• Topologie schema’s DAF, Scania, VOLVO, Mercedes Benz, MAN, IVECO
• Complexe storingen aan CAN bus
• Meten aan CAN bus met storingen

Antwoord op de volgende vragen worden gegeven tijdens deze training:
• Hoe meet je de differentiaal spanning?
• Hoe meet je de busload van een CAN bus en wat zegt dat dan?
• Hoe controleer je de CANBUS van een truck?
• Hoe los je storingen op van de CAN bus?
• Wat is de functie van een gateway?
• Wat is een CAN bus protocol?
• Welke protocollen kennen we in de huidige trucks?
• Kan ik met een multimeter de CAN bus controleren?

Locatie     Tijdstip    Prijs
GoMotive Trainingscentrum  09.00 - 16.00   €495,- excl. BTW
Impact 71H
6921 RZ Duiven

Trainingen 
GoMotive 
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EBS systemen 2 (diagnose)

Voor wie is deze training bedoeld:
Op iedere truck is een EBS remsysteem gemonteerd. In deze training welke de opvolger is van EBS systeemkennis 
deel 1 wordt verder ingegaan op de verschillende versies en de communicatie met andere systemen in het voertuig. 
Ook wordt verder ingegaan op het diagnose stellen en software instellingen uitvoeren op EBS systemen. In deze 
training worden veel praktijkvoorbeelden gegeven en zijn er ook meerdere voertuigen aanwezig waar met TEXA 
diagnoses en instellingen moeten worden uitgevoerd. 

Aan het einde van deze training ontvang je een certificaat.

Behandeld wordt:
• EBS versies herkennen
• Praktijkmetingen aan diverse signalen en interpreteren
• EBS regelfuncties
• Storingen en instellingen uitvoeren met TEXA diagnose apparatuur
• Harmonisatie en voorijlingen instellen
• Klachten en storingen opsporen

Antwoord op de volgende vragen worden gegeven tijdens deze training:
• Welke harmonisatie problemen komen we nu tegen? En hoe lossen we dat op?
• Wat is Brake-blending?
• Hoe stel ik een juiste diagnose aan een EBS systeem?
• Instellen Air Processing Unit.
• Welke druk test en parameter controle is belangrijk.

Locatie     Tijdstip    Prijs
GoMotive Trainingscentrum  09.00 - 16.00   €495,- excl. BTW
Impact 71H
6921 RZ Duiven

EBS systemen 1 (systeemkennis)

Voor wie is deze training bedoeld?
Deze training is bedoeld voor de (eerste) bedrijfsautotechnicus welke meer wil weten over de verschillende EBS sys-
temen in diverse trucks. EBS (Electronic-Controlled Brake System) is in elke truck gemonteerd en wordt gekoppeld 
aan diverse andere systemen. Deze ontwikkeling gaat steeds verder. Ook blijkt dat er storingen voorkomen die een 
ongewenste slijtage of zelfs een ongewenst remgedrag veroorzaken. Met behulp van praktijkvoorbeelden en diag-
nose apparatuur wordt de werking en regeling van het EBS duidelijk gemaakt. Deze training wordt vervolgd met de 
training EBS systemen (diagnose)

Aan het einde van deze training ontvang je een certificaat.

Behandeld wordt:
• Remschema’s
• Uitleg en werking verschillende componenten
• Praktijkmetingen aan diverse signalen en interpreteren
• EBS regelfuncties
• Storingen en instellingen met TEXA
• Harmonisatie en voorijlingen
• Klachten en storingen opsporen

Antwoord op de volgende vragen worden gegeven tijdens deze training:
• Welke voorijlingsproblemen komen we nu tegen? En hoe lossen we dat op?
• Wat is een 4S/2M remsysteem?
• Wat is Brake Blending?
• Hoe programmeren we een T-EBS?
• Waarom komt een trailer vaak niet aan de remvertraging en wat moet je dan doen?
• Wat is een Pm-druk?
• Wat is een redundantie regeling?

Locatie     Tijdstip    Prijs
GoMotive Trainingscentrum  09.00 - 16.00   €495,- excl. BTW
Impact 71H
6921 RZ Duiven

Trainingen 
GoMotive 
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Euro 6 training 2 DAF / VOLVO (controle)

Voor wie is deze training bedoeld?
Deze training is de tweede training van een drietal opeenvolgende trainingen: deel 1 systeem opbouw, deel 2 re-
gelfunctie en deel 3 diagnose. Om deze training te volgen moet eerst deel 1 gevolgd zijn. Deze trainingen maken de 
monteur bekend met de complexe Euro 6 regelingen. De Euro 6 eisen zijn zo streng geworden dat er veel controles 
uitgevoerd worden. Wijkt een parameter af dan zal dit gelijk grote gevolgen hebben op de prestaties van de huidige 
Euro 6 truck. Een “must” voor de monteur die bij wil blijven in deze revolutionaire technologie

Aan het einde van deze training ontvang je een certificaat.

Toepassing
•  Relevante systeem-/componentaanpassingen uitvoeren
•  De meest gangbare signalen meten met behulp van bijv. een oscilloscoop
•  De spanning, stroom en weerstand meten van de verschillende componenten van het motormangement en  
 uitlaatgas nabehandelingssysteem.
•  Klantparameters wijzigen en programmeren
•  Alle TEXA-gerelateerde handelingen uitvoeren

Analyse
•  Tests uitvoeren op motormangement en uitlaatgas nabehandelingssysteem regelfuncties met TEXA en/of   
 andere testapparatuur.
•  Component-/bedradingsstoringen in het motormanagement en uitlaatgas nabehandelingssysteem opsporen  
 en verhelpen
•  Communicatiestoringen tussen de componenten van het motormanagement en uitlaatgas nabehandelings 
 systeem opsporen en verhelpen
•  Controleren of het motormanagement en uitlaatgas nabehandelingssysteem foutloos functioneert

Locatie     Tijdstip    Prijs
GoMotive Trainingscentrum  09.00 - 16.00   €495,- excl. BTW
Impact 71H
6921 RZ Duiven

Euro 6 training 1 DAF / VOLVO (systeemkennis)

Voor wie is deze training bedoeld?
Deze training is de start van een drietal opeenvolgende trainingen: deel 1 systeem opbouw, deel 2 regelfunctie en 
deel 3 diagnose. Deze trainingen maken de monteur bekend met de complexe Euro 6 systemen. De Euro 6 eisen zijn 
zo streng geworden dat er veel controles uitgevoerd worden. Wijkt een parameter af dan zal dit gelijk grote gevolgen 
hebben op de prestaties van de huidige Euro 6 truck. Een “must” voor de monteur die bij wil blijven in deze revolu- 
tionaire technologie.

Aan het einde van deze training ontvang je een certificaat.

Behandeld wordt:
• De basisfuncties uitleggen van het motormanagement-systeem en het uitlaatgas
 nabehandelingssysteem-systeem
• De interactie uitleggen tussen het motormanagement- en uitlaatgas
 nabehandelingssysteem-systeem
•  Alle verschillende systeemcomponenten herkennen
•  Alle verschillende systeemcomponenten vinden op de motor en het nabehandelingssysteem
•  De elektrische schema's van het motormanagement- en uitlaatgas
 nabehandelings-systeem vinden met behulp van TEXA
•  De technische gegevens van het motormanagement- en uitlaatgas
 nabehandelingssysteem-systeem vinden met behulp van TEXA
•  Verschillende configuraties van het nabehandelingssysteem herkennen

Antwoord op de volgende vragen worden gegeven tijdens deze training:
•  De functie uitleggen van alle componenten van het motormanagement- en uitlaatgas
 nabehandelingssyteem-systeem
•  De werking uitleggen van alle componenten van het motormanagement- en uitlaatgas
 nabehandelingssysteem-systeem
•  De belangrijkste regelfuncties uitleggen van het motormangement- en uitlaatgas
 nabehandelingssyteem-systeem
•  De interactie uitleggen tussen de verschillende motormanagement- en uitlaatgas
 nabehandelingssysteem-componenten

Locatie     Tijdstip    Prijs
GoMotive Trainingscentrum  09.00 - 16.00   €495,- excl. BTW
Impact 71H
6921 RZ Duiven

Trainingen 
GoMotive 
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Hybride voertuigen (NEN-9140)

Voor wie is de training bedoeld?
In deze training staat het veilig werken aan voertuigen met verhoogde spanning centraal. Hybride (HEV)- en elek-
trische (EV) voertuigen maken gebruik van elektrische spanningen die de gebruikelijke spanningsniveaus van 12V 
en 24V ver overschrijden. De gebruikte spanningsniveaus van HEV en EV voertuigen kunnen van 100V oplopen tot 
wel 700V! 

Dit maakt dat onderhoud, reparaties en diagnose met de nodige bewustwording uitgevoerd dienen te worden.
Wanneer er HEV en EV voertuigen in de werkplaats aangeboden worden dient het bedrijf aan de ARBO wetgeving 
te voldoen. Sinds de invoering van de NEN 9140 is er een branche gerichte norm waarin concreet omschreven staat 
waaraan het bedrijf en de medewerkers dienen te voldoen. De ARBO wetgeving hanteert de norm NEN 9140.
In deze praktische training zullen theorie workshops afgewisseld worden met demonstraties en praktijk oefeningen.

Na afloop van de training ontvangt:
• de deelnemer een certificaat waarmee de deelnemer aan het wettelijke kader voldoet. 
• het bedrijf een aanreiking waarmee het bedrijf aan het wettelijk kader kan voldoen.

Leerdoelen zijn:
• Deelnemer is in staat de norm NEN 9140 te hanteren
• Deelnemer is in staat veilig te werken aan voertuigen met een verhoogde spanning
• Deelnemer kent de verschillende HEV en EV configuraties
• Deelnemer kent de verschillende HEV en EV componenten
• Deelnemer kan metingen uitvoeren aan HEV en EV voertuigen

Locatie     Tijdstip    Prijs
GoMotive Trainingscentrum  09.00 - 16.00   €495,- excl. BTW
Impact 71H
6921 RZ Duiven

Euro 6 training 3 DAF / VOLVO (diagnose)

Voor wie is deze training bedoeld?
Deze training is de derde training van een drietal opeenvolgende trainingen: deel 1 systeem opbouw, deel 2 
regelfunctie en deel 3 diagnose. Om deze training te volgen moet eerst deel 1 en 2  gevolgd zijn. Deze trainingen 
maken de monteur bekend met de complexe Euro 6 storingen. De Euro 6 eisen zijn zo streng geworden dat er veel 
controles uitgevoerd worden. Wijkt een parameter af dan zal dit gelijk grote gevolgen hebben op de prestaties van 
de huidige Euro 6 truck. Een “must” voor de monteur die bij wil blijven in deze revolutionaire technologie

Aan het einde van deze training ontvang je een certificaat.

Kennis
•  De interactie kunnen interpreteren tussen het motormangement en uitlaatgas nabehandelingssysteem  
 -systeem
•  Het kunnen interpreteren van data

Begrip
•  Samenhang van diverse functies kunnen onderscheiden en probleemstellingen oplossen

Toepassing
•  Relevante systeem en componenten kunnen diagnosticeren

Analyse
•  Technisch advies kunnen uitbrengen met betrekking tot een reparatie

Korte omschrijving
Deze trainingsmodule bevat de volgende onderwerpen:
•  Oplossen van diverse probleemstellingen (praktijkcasus).

Locatie     Tijdstip    Prijs
GoMotive Trainingscentrum  09.00 - 16.00   €495,- excl. BTW
Impact 71H
6921 RZ Duiven

Trainingen 
GoMotive 
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Motormanagement DAF

Voor wie is deze training bedoeld?
Deze training is bedoeld voor de (eerste) bedrijfsautotechnicus die meer wil weten over de DAF dieselmotoren Euro 
4 t/m 6. 
Deze training is een vervolg op de training  “Motormanagement  algemeen”. 

Aan het einde van deze training ontvang je een certificaat.

Behandeld wordt:
• Soorten dieselsystemen welke DAF voert op hun voertuigen van Euro 3 t/m 6
• Sensoren en actuatoren welke aangestuurd worden door de DMCI computer
• Motor en voertuigregelingen
• Milieu aanpassingen
• Welke signalen worden er verwerkt in de ECU?
• Hoe werkt de foutcode registratie?

Antwoord op de volgende vragen worden gegeven tijdens deze training:
• Hoe communiceert de AdBlue unit met de DMCI unit?
• Wat is een PLD inspuitsysteem?
• Wat zijn de verschillen tussen een UPEC en een DMCI motormanagement?
• Hoe wordt een verstuiver aangestuurd?
• Hoe werkt de synchronisatie van een MX motor?
• Welke functie hebben de sensoren op de motor en hoe reageert het motormanagement daarop?
• Welke sensoren hebben een sterke invloed op het motorvermogen?

Locatie     Tijdstip    Prijs
GoMotive Trainingscentrum  09.00 - 16.00   €495,- excl. BTW
Impact 71H
6921 RZ Duiven

Motormanagement algemeen

Voor wie is deze training bedoeld?
Deze training is bedoeld voor de (eerste) bedrijfsautotechnicus die wil weten hoe een moderne dieselmotor aan-
gestuurd wordt. Storingen kunnen beter verklaard en opgespoord worden door meer begrip van het management 
systeem van de motor. Deze training is een “must” voor de vervolg trainingen Motormanagement  VOLVO, DAF, 
Mercedes, Scania, Iveco, MAN 

Aan het einde van deze training ontvang je een certificaat.

Behandeld wordt:
• Welke soorten dieselsystemen kom je tegen op trucks van Euro 3 t/m 6
• Actuatoren welke aangestuurd worden door de motormanagement computer
• Behandeld worden alle dieselsystemen welke van alle merken hedendaagse trucks
• Soorten verstuivers en injectors
• Motor en voertuigregelingen
• Milieu aanpassingen bij verschillende merken
• Welke signalen worden er verwerkt in de ECU?
• Hoe communiceert een modern motormanagement systeem met de rest van het voertuig?

Antwoord op de volgende vragen worden gegeven tijdens deze training:
• Hoe communiceert de AdBlue unit met de huidige generatie motormanagement systemen?
• Wat is een PLD inspuitsysteem?
• Wat is een PDE inspuitsysteem?
• Wat doet een EGR regeling?
• Wat is de functie van een luchtmassa meter?
• Hoe wordt een verstuiver aangestuurd?
• Hoe werkt de synchronisatie van een moderne truckmotor?
• Welke functie hebben de sensoren op de motor en hoe reageert het motormanagement daarop?
•  Welke sensoren hebben een sterke invloed op het motorvermogen?

Locatie     Tijdstip    Prijs
GoMotive Trainingscentrum  09.00 - 16.00   €495,- excl. BTW
Impact 71H
6921 RZ Duiven

Trainingen 
GoMotive 
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Motormanagement MAN

Voor wie is deze training bedoeld?
Deze training is bedoeld voor de (eerste) bedrijfsautotechnicus die meer wil weten over de MAN dieselmotoren Euro 
4 t/m 6. 
Deze training is een vervolg op de training  “Motormanagement  algemeen”. 

Aan het einde van deze training ontvang je een certificaat.

Behandeld wordt:
• Basis metingen (elektrisch/mechanisch)
• Motormanagement opbouw
• Systeemkennis (benoemen van componenten en hun functie)
• Onderhoud
• Storingen diagnose en oplossingen (elektronisch/mechanisch)
• Uitlezen met diagnose apparatuur (TEXA)

Antwoord op de volgende vragen worden gegeven tijdens deze training:
• Waar moet je op letten bij het werken aan een commonrail motor?
• Hoe worden de verstuivers aangetuurd?
• Hoe wordt de raildruk gemeten?
• Hoe wordt de raildruk geregeld?
• Welke functie hebben de sensoren op de motor en hoe reageert het motormanagement daarop?
• Welke sensoren hebben een sterke invloed op het motorvermogen?
• Wat doet de MPROP?

Locatie     Tijdstip    Prijs
GoMotive Trainingscentrum  09.00 - 16.00   €495,- excl. BTW
Impact 71H
6921 RZ Duiven

Motormanagement Iveco

Voor wie is deze training bedoeld?
Deze training is bedoeld voor de (eerste) bedrijfsautotechnicus die meer wil weten over de Iveco dieselmotoren Euro 
4 t/m 6. 
Deze training is een vervolg op de training “Motormanagement algemeen”. 

Aan het einde van deze training ontvang je een certificaat.

Behandeld wordt:
• Basis metingen (elektrisch/mechanisch)
• Motormanagement opbouw
• Sensoren en actuatoren
• Behandeling Iveco inspuitsystemen
• Metingen aan Common-rail systemen
• Systeemkennis (benoemen van componenten en hun functie)
• Storingen diagnose en oplossingen (elektronisch/mechanisch)
• Metingen aan Common-rail systemen
• Uitlezen met diagnose apparatuur (TEXA)

Antwoord op de volgende vragen worden gegeven tijdens deze training:
• Waar moet je opletten bij het werken aan een commonrail motor?
• Hoe worden de verstuivers aangetuurd?
• Hoe wordt de raildruk gemeten?
• Hoe wordt de raildruk geregeld?
• Welke functie hebben de sensoren op de motor en hoe reageert het motormanagement?
• Welke sensoren hebben een sterke invloed op het motorvermogen?
• Wat doet de MPROP?

Locatie     Tijdstip    Prijs
GoMotive Trainingscentrum  09.00 - 16.00   €495,- excl. BTW
Impact 71H
6921 RZ Duiven

Trainingen 
GoMotive 
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Motormanagement Scania HPI & XPI

Voor wie is deze training bedoeld?
Deze training is bedoeld voor de (eerste) bedrijfsautotechnicus die meer wil weten over de Scania dieselmotoren 
Euro 4 t/m 6. 
Deze training is een vervolg op de training “Motormanagement algemeen”. 

Aan het einde van deze training ontvang je een certificaat.

Behandeld wordt:
• Basis metingen (elektrisch/mechanisch)
• Motormanagement
• Wat is HPI en XPI wat zijn de verschillen?
• Systeemkennis (benoemen van componenten en hun functie)
• EGR aansturing
• Onderhoud
• Storingen diagnose en oplossingen (elektronisch/mechanisch)
• Uitlezen met diagnose apparatuur (TEXA)

Antwoord op de volgende vragen worden gegeven tijdens deze training:
• Hoe wordt de raildruk geregeld bij een XPI motor?
• Wat is het verschil tussen een HPI en XPI inspuitsysteem?
• Waarom heeft een XPI motor geen nokkenassensor?
• Hoe wordt de synchronisatie geregeld?
• Hoe zie je dat een XPI motor door de maximale raildruk is geweest?
• Hoe wordt de timing en hoeveelheid geregeld bij een HPI motor?
• Hoe werkt een twee-traps EGR?

Locatie     Tijdstip    Prijs
GoMotive Trainingscentrum  09.00 - 16.00   €495,- excl. BTW
Impact 71H
6921 RZ Duiven

Motormanagement VOLVO

Voor wie is deze training bedoeld?
Deze training is bedoeld voor de (eerste) bedrijfsautotechnicus die meer wil weten over de VOLVO dieselmotoren 
Euro 4 t/m 6. 
Deze training is een vervolg op de training “Motormanagement algemeen”. 

Aan het einde van deze training ontvang je een certificaat.

Behandeld wordt:
• Basis metingen (elektrisch/mechanisch)
• Systeemkennis (benoemen van componenten en hun functie)
• Pompinjectors en brandstofsysteem
• Turbo en Intercooler (inleiding variabele turbo lader)
• Uitlaatrem VEB en VEB+
• AdBlue.
• Onderhoud.
• Storingen diagnose en oplossingen (elektronisch/mechanisch)
• Uitlezen met diagnose apparatuur (TEXA)

Antwoord op de volgende vragen worden gegeven tijdens deze training:
• Welke inspuitsystemen heeft VOLVO?
• Wat is een VECU?
• Hoe werkt een VEB+?
• Hoe wordt de brandstofdruk geregeld bij de Euro 6 motor?
• Hoe communiceert de EECU met de rest van het voertuig?
• Wat is een MID 233 of MID 128?
• Wat is een PPID?

Locatie     Tijdstip    Prijs
GoMotive Trainingscentrum  09.00 - 16.00   €495,- excl. BTW
Impact 71H
6921 RZ Duiven

Trainingen 
GoMotive 
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TEXA diagnosetraining (deel 2)

Vervolg op TEXA gebruikerstraining (deel 1)

Voor wie is deze training bedoeld?
De TEXA truck diagnose tester is een veel gebruikte tester om onderhoudsinstellingen uit te voeren en storingen op 
te sporen. In deze training welke een follow-up is van de TEXA gebruikerstraining, wordt dieper ingegaan op storin-
gen van diverse merken trucks. Er worden op truck storingen ingebouwd welke je tijdens de training moet opsporen 
en verklaren. Bij voorbeeld klant advies en/of reparatie advies. 

Aan het einde van deze training ontvang je een certificaat.

Behandeld wordt:
• Storingen opsporen in diverse systemen van een truck
• Programmeren met een TEXA
• Wat kan we en wat kan niet met een TEXA?
• Hoe werken diverse fout codering protocollen?
• Schema’s lezen en interpreteren
• Afstellingen uitvoeren

Locatie     Tijdstip    Prijs
GoMotive Trainingscentrum  09.00 - 16.00   €495,- excl. BTW
Impact 71H
6921 RZ Duiven

TEXA gebruikerstraining (deel 1)

Voor wie is deze training bedoeld?
De TEXA truck diagnose tester is een veel gebruikte tester om onderhoudsinstellingen uit te voeren en storingen op 
te sporen. Toch loopt een monteur vaak vast omdat verdere informatie lijkt te ontbreken. Bij deze training laten we 
diverse merken de revue laten passeren vanuit het oogpunt van de monteur. Waar haal je extra informatie van-
daan en hoe verklaar in parameters? Kortom een ideale training voor de beginnende maar ook de meer ervaren 
gebruiker van de TEXA Truck tester. Na deze training kun je de TEXA diagnosetraining volgen waar nog dieper op 
het storing zoeken wordt ingegaan. 

Aan het einde van deze training ontvang je een certificaat.

Behandeld wordt:
• Hoe werken foutcoderingen bij een truck?
• Welke EOBD standaard hebben we?
• Hoe stel ik een juiste diagnose?
• Waar kan ik extra informatie vinden?
• Waar kan ik schema’s vinden?
• Onderhoudsbeurten resetten
• Wat kan wel en wat kan niet met een TEXA
• Updates
• Etc. 

Locatie     Tijdstip    Prijs
GoMotive Trainingscentrum  09.00 - 16.00   €495,- excl. BTW
Impact 71H
6921 RZ Duiven

Trainingen 
GoMotive 
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Transmissie systemen algemeen
Voor wie is deze training bedoeld?
Deze training is voor de monteur die de verschillende moderne versnellingsbakken behandeld wil zien. De huidige 
versnellingsbakken communiceren met de rest van het voertuig en dit verlangt van de monteur een andere 
benadering en inzicht. Deze training is een vooropleiding voor de Transmissie AS-tronic, Transmissie iShift en 
Transmissie Opti-Cruise.

Aan het einde van deze training ontvang je een certificaat.

Behandeld wordt:
• Schakelen op handgeschakeld en elektronische wijze 
• Synchronisatiesoorten
• Opbouw versnellingsbakken
• Retarders
• Koppelingsactuators
• Prise-direct en Over-drive bakken
• Actuators
• Sensoren
• Schema’s
• Schakel software en strategie
• Storingen opsporen met TEXA
• In-leren koppeling

Antwoord op de volgende vragen worden gegeven tijdens deze training:
• Hoe is een huidige versnellingsbak opgebouwd? 
• Wat is het verschil tussen een Over-drive en Prise-direct bak en hoe herken ik dat?
• Welke informatie heeft een versnellingsbak nodig om zijn functie goed uit te voeren?
• Welke instellingen en controles kan de monteur uitvoeren?
• Hoe stel ik een juiste diagnose?

Locatie     Tijdstip    Prijs
GoMotive Trainingscentrum  09.00 - 16.00   €495,- excl. BTW
Impact 71H
6921 RZ Duiven

TEXA data loggen (deel 3)

Vervolg op TEXA diagnose training (deel 2)

Voor wie is deze training bedoeld?
De TEXA truck diagnose tester is een veel gebruikte tester om onderhoudsinstellingen uit te voeren en storingen 
op te sporen. In deze training welke een follow-up is van de TEXA diagnosetraining, wordt dieper ingegaan 
op storingen van diverse merken trucks. Met name de storingen die af en toe voorkomen of alleen onder het 
rijden onder bijzondere omstandigheden. GOmotive heeft samen met TEXA een datalog programma ontwikkeld 
waarmee ritgegevens kunnen worden opgeslagen. In deze training gaan we eerst de weg op met enkele trucks 
en maken deze datalog files. 
Daarna leer je hoe je deze datalogfiles kunt analyseren. Hier door krijg je nog meer inzicht in de parameters van 
een rijdende auto. Onmisbaar bij complexere storingen. In de toekomst zal deze vorm van dataloggen steeds 
meer toegepast worden.

Aan het einde van deze training ontvang je een certificaat.

Behandeld wordt:
• Datalog files maken met een rit met een truck die af en toe storingen heeft
• Datalog files converteren in een leesbaar bestand
• De datalog files analyseren om zodoende af en toe storingen of “verborgen” storingen op te sporen

Dit is echt een doe training waarbij je veel zelf doet en veel leert over parameter analyse

Locatie     Tijdstip    Prijs
GoMotive Trainingscentrum  09.00 - 16.00   €495,- excl. BTW
Impact 71H
6921 RZ Duiven

Trainingen 
GoMotive 
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Uitlijnen trucks basis

Voor wie is deze training bedoeld?
Tijdens deze training maak je de eerste stappen in het uitlijnen. Je hebt geen tot weinig ervaring, maar wilt wel een 
volledige combinatie uit kunnen lijnen. Behandeld worden: stand en correctie achteras, standen en correctie vooras 
en standen en correctie van assen van getrokken materiaal.

Aan het einde van deze training ontvang je een uitlijncertificaat basis uitlijnen bedrijfswagens

Behandeld wordt:
• Wiel en fusee-standen
• Meten en afstellen
• Verschillende as configuraties en bijbehorende afstellingen
• Klachten en symptomen
• Meetrapport maken en advies

Antwoord op de volgende vragen worden gegeven tijdens deze training:
• Hoe moet een meetrapport goed ingevuld en gelezen worden?
• Wat is de juiste uitlijn volgorde?
• Welke wiel of fuseestanden zijn nu echt belangrijk om uit te lijnen?
• Hoe kan ik efficiënt uitlijnen?
• Hoe kan ik problemen qua weggedrag voorkomen met uitlijnen?
• Hoe moet ik getrokken materiaal uitlijnen?
• Welk advies geef ik bij klachten qua weggedrag?

Locatie     Tijdstip    Prijs
GoMotive Trainingscentrum  09.00 - 16.00   €495,- excl. BTW
Impact 71H
6921 RZ Duiven

Transmissie systemen I-Shift

Vervolg op de training Transmissie algemeen

Voor wie is deze training bedoeld?
Deze training is bedoeld voor de monteur die meer wil weten over de VOLVO iShift versnellingsbak. Als vooroplei-
ding moet je de Transmissiesystemen algemeen gevolgd hebben.

Aan het einde van deze training ontvang je een certificaat.

Behandeld wordt:
• Schakelen op elektronische wijze
• Versnellingsbak opbouw
• Schema’s
• Synchronisatie
• Actuators en sensoren
• Schakel software en strategie
• Storingen opsporen met TEXA
• In-leren koppeling

Antwoord op de volgende vragen worden gegeven tijdens deze training:
• Hoe leer je een nieuwe koppeling in?
• Hoe wordt de koppelingsbekrachtiger aangestuurd?
• Hoe werkt de Prise-as rem
•  Welke software versies kun je tegen komen bij de i-Shift en kun je deze wijzigen?
• Hoe verwijder je het schakeldeksel?
• Welke SID, PID, PSID, PPID coderingen kom je tegen in de foutcoderingen en wat betekenen deze?

Locatie     Tijdstip    Prijs
GoMotive Trainingscentrum  09.00 - 16.00   €495,- excl. BTW
Impact 71H
6921 RZ Duiven

Trainingen 
GoMotive 
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Keurmeester laadkleppen (2 daagse training)

Locatie Datum Tijdstip Prijs CVV (Code 95)
Aeres Tech
Zandlaan 29
6717 LN Ede

29 & 30 juni 09:00 - 16:00 € 625,00 geen

Aeres TECH Keurmeester laadkleppen keuren

Wat moet er gekeurd worden bij:
•  Ingebruikname veiligheidskeuring
•  Periodieke veiligheidskeuringen
•  Openbare weg of afgesloten bedrijfsruimte

Wanneer wordt er gekeurd:
•  Het op de markt brengen
• Het in gebruik nemen
•  Tijdens het gebruik

Overige onderwerpen:
•  Basisbegrippen hydrauliek van laadkleppen
•  Het kunnen werken met hydraulische schema's van laadkleppen
•  Diverse hydraulische constructies van verschillende laadkleppen doorgronden
•  Toegepaste hydraulische veiligheden t.a.v. CE (machinerichtlijn)
•  Uitleg van de achtergrond van laadkleppeninspectie (ARBO etc.)
•  Op- en aanbouwvoorschriften
•  Mechanische- en hydraulische eisen
•  CE-markering
•  Inspecteren en testen volgens het BOVAG inspectieformulier
•  Inspecteren van een laadklep bij een truck

Examen
De training bereidt je voor op het examen 'Rolstoellift en laadklep' die BOVAG verplicht. IBKI neemt
het examen af op de middag van dag 2. Schrijf je je in voor de training, reserveer dan ook direct het examen
op IBKI.nl. IBKI mailt je vervolgens een bevestiging waarin nog extra informatie staat.

Kenmerken:
Leervorm: Training
Afronding: Certificaat
Aantal dagen: 2

Voor wie: technisch specialist, bedrijfsautotechnicus, eerste bedrijfsautotechnicus
Lunch: Inbegrepen
Opleider: Innovam

Locatie     Tijdstip    Prijs
Aeres Tech    09.00 - 16.00   €625,- excl. BTW   
Zandlaan 29        (incl. examenkosten €265,-) 
6717 LN Ede       

Trainingen 
Aeres TECH 

Mobiele Airco Onderhoud (2 daagse training)

Locatie Datum Tijdstip Prijs CVV (Code 95)
Aeres Tech
Zandlaan 29
6717 LN Ede

08:30 - 16:30 € 735,00 geen

Mobiele Airco Diagnose (2 daagse training)

Locatie Datum Tijdstip Prijs CVV (Code 95)
Aeres Tech
Zandlaan 29
6717 LN Ede

09:00 - 16:30 € 510,00 geen
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Trainingen 
Aeres TECH 

Mobiele Airco Onderhoud

Doel:
Na het volgen van deze training kan en mag de deelnemer onderhoudswerkzaamheden uitvoeren aan mobiele
aircosystemen, in het kader van terugwinning koudemiddelen. De deelnemer kent het doel en werking van  
onderdelen van mobiele aircosystemen en kan het systeem op de juiste wijze vullen. Deze training wordt afgesloten 
met het officiële wettelijke examen: Terugwinning Koudemiddelen.

Inhoud:
• Doel en werking van de onderdelen van mobiele aircosystemen
• De F-gassen verordening
• Het op de juiste manier terugwinnen van koudemiddel uit het aircosysteem
• Vullen van het aircosysteem
• Het aircosysteem controleren
• Examen Terugwinnen Koudemiddelen

Voorkennis:
Werkplaatservaring met moderne machines is een pré.

Kenmerken:
Leervorm: Training
Aantal dagen: 2
Niveau: 2 

Voor wie: Auto-, truck, tractor-, oogstmachinemonteurs
Lunch: Inbegrepen, gelieve beschermende kleding (PBM’s) meenemen

Locatie     Tijdstip    Prijs
Aeres Tech    08.30 - 16.30   €735,- excl. BTW   
Zandlaan 29        (incl. examen) 
6717 LN Ede       

Mobiele Airco Diagnose

Doel:
Airconditioningssystemen spelen steeds meer een belangrijke rol bij modere auto’s, trucks en landbouwmachines. 
Om een behaaglijk klimaat te garanderen en tevens brandstofverbruik te beperken moet het aircosysteem goed 
werken en ingeregeld zijn. Na het volgen van deze training kan de deelnemer vaststellen of het aircosysteem goed 
werkt en ingeregeld is en een grondige diagnose stellen bij klachten. De deelnemer doorgrond het mobiele 
aircosysteem. Praktijkopdrachten en praktische tips maken deze training tot een nuttige training.

Inhoud:
•  Interpreteren van schema’s en meetpunten
•  Gebruik van test en meetgereedschappen
•  Werking van verschillende aircosystemen
•  Systematisch testen en diagnose stellen van aircosystemen a.d.h.v. schema en praktijk
•  Tips & tricks bij storing zoeken
•  Diverse praktische opdrachten

Voorkennis:
Training Mobiele Airco Onderhoud is een vereiste. Daarnaast is werkplaatservaring een pré.

Kenmerken:
Leervorm: Training
Aantal dagen: 2
Niveau: 3 

Voor wie: Ervaren auto-, truck, tractor-, oogstmachinemonteurs en diagnose specialisten
Lunch: Inbegrepen, gelieve beschermende kleding (PBM’s) meenemen

Locatie     Tijdstip    Prijs
Aeres Tech    09.00 - 16.30   €510,- excl. BTW   
Zandlaan 29        
6717 LN Ede       
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Opleidingen Corbo

Opleidingen Corbo
Opleiding werkplaatschef / receptionist 
 
Doel:
• Het verbeteren van het klantcontact
• Meer omzet op een eerlijke manier per klant realiseren
• Deelnemers tools verstrekken om de eigen medewerkers bewuster aan te kunnen sturen

Structuur training en coaching
1. Start met Virtual Classroom Training
2. Eén, optioneel 2, dagdelen communicatie coaching

Trainingsduur: 3 dagen 

Doelgroep:
• Receptionisten van vrije garages
• Werkplaatschefs van vrije garages
• Functionarissen die de functie van receptionist en werkplaatschef combineren

Drie trainingsdagen met de volgende inhoud per dag: 
Dag 1 Interne communicatie:
• Communicatie     • Driehoeksoverleg
• Gesprekstechnieken basis     • Voortgangsoverleg
• Interne communicatie in het serviceproces  • Kaderoverleg 

Dag 2 Communicatie met de klant:
• Communicatie met de klant over technische zaken
• Rolverdeling receptionist vs. werkplaatschef in het proces (aanname, meerwerk, uitgifte) wie doet wat?
• Aanname gesprek (en upselling)
• Meerwerk gesprek (voordelen voor de klant benoemen)
• Uitgifte gesprek (en bespreken van de factuur) 

Dag 3 Gesprekken met medewerkers en het team:
• Medewerkers aanspreken op onduidelijkheden 
•  Creëren van een team
• Werkoverleg  
• Gesprekstechnieken gevorderden   
• Openheid binnen het team

Communicatie coaching in het bedrijf (vindt plaats bij het bedrijf zelf)
Observeren, feedback geven en coachen bij:
• Aanname, meerwerk, uitgifte
• Driehoeksoverleg
• Voortgangsoverleg
• Communicatie met medewerkers
• Communicatie met het team  

Van de coaching wordt een kort verslag gemaakt met bevindingen en aanbevelingen per persoon in het  
programma en voor het bedrijf. Optioneel kunnen bedrijven een extra dagdeel communicatie coaching afnemen.

 Werkwijze:
• Ingangstoets: we starten de training de eerste dag met een ingangstoets om het niveau van de deelnemers  
 goed te kunnen bepalen
• De trainingen zijn praktisch van opzet, er wordt veel gewerkt met oefeningen en cases.
• Alles is erop gericht om het geleerde in de praktijk te kunnen brengen.
• We eindigen de drie daagse training met een slottoets om het slotniveau van de deelnemers te bepalen 

Werktijden:
• De VCT duurt 1 uur, de training wordt gepland tijdens werktijden op een zo gunstig mogelijk tijdstip.
• De trainingsdagen worden verzorgd van 09:00 - 17:00
• Het coaching dagdeel wordt verzorgd éénmaal van 08:00-12:30 uur en, indien de optie om een 2e dagdeel 
 coaching af te nemen wordt gebruikt, eenmaal van 13:00 tot 17:00.

 Kosten:
• De kosten per deelnemer bedragen € 1.300,-. Één VCT training dag,  drie trainingsdagen in Arnhem en één  
 coaching dagdeel. Tijdens de 3 dagen training in Arnhem is er koffie/thee en lunch.
• Deze training mag uit het trainingstegoed, echter heeft deze een waarde van 3 trainingen. Als TopTruck Service  
 Partner heeft u 2 trainingen in uw tegoed zitten er blijft dan een rest bedrag over van € 310,-

Locatie:
• De 3 trainingsdagen zullen worden verzorgd in Arnhem.            
•  De coaching dagdelen zijn bij u op locatie.

Locatie      Datum   Prijs
Trainingen Arnhem    op aanvraag  €1300,- excl. BTW 
Beijerinckweg 17
6827 BN Arnhem
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Module Airco deel 1

Locatie Datum Tijdstip Prijs CVV (Code 95)
GMTO
Kosterij 24
1721 PN Broek op Langedijk

op aanvraag Op aanvraag € 275,00 geen

Module Airco deel 2

Locatie Datum Tijdstip Prijs CVV (Code 95)
GMTO
Kosterij 24
1721 PN Broek op Langedijk

op aanvraag Op aanvraag € 460,00 geen

Module Airco deel 3

Locatie Datum Tijdstip Prijs CVV (Code 95)
GMTO
Kosterij 24
1721 PN Broek op Langedijk

op aanvraag Op aanvraag € 460,00 geen

GMTO

Trainingen GMTO

Module Airco deel 1

Doel:
De moderne auto is tegenwoordig uitgerust met een klimaatbeheersingssysteem en uitgebreide comfort elektro-
nica om het verblijf in de auto zo comfortabel mogelijk te maken. Het aircosysteem is op deze manier een actief 
veiligheidssysteem. In deze training gaan we de werking van het airco systeem behandelen en de service hande-
lingen met praktisch diagnose toepassen op deze systemen. 
Na het volgen van deze training modulen is de cursist in staat de componenten van een airco systeem te herkennen 
en een eenvoudige diagnose te stellen aan het airco systeem.  

Kernpunten: 
• Vormen en werking van gangbare airco systemen 
• Kringloopproces van het aircosysteem 
• Opbouw, werking, uitvoeringsvormen en component herkenning binnen airco systemen 
• Compressor varianten en zijn sensoren en actuatoren 
• Elektrische schema’s van airco systemen lezen en interpreteren 
• Service handelingen en basis diagnose aan het aircosysteem 
• Verouderingsproces van het koudemiddel 
• Schimmelvorming verdamper herkennen en oplossen 
• Lek zoek methoden en toepassing meetapparatuur 

Trainingsduur: 
De module Airco1 bestaat uit een e-learningmodule met een studiebelasting van ongeveer 3 à 4 dagen en 
1 dag theorie / praktijk. 

Locatie     Tijdstip    Prijs
Trainingen GMTO   op aanvraag   €275,- excl. BTW   
Kosterij 24         (incl. E-Learn)
1721 PN Broek op Langedijk      
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Module Airco deel 2

Doel:
Na het volgen van deze training is de deelnemer in staat om:
• Drukbeproeving te kunnen uitvoeren
• Het aircosysteem te kunnen vacuümeren en vullen
• Het in bedrijfstellen van het aircosysteem
• Met begrippen zoals oververhitting en nakoeling om kunnen gaan.
• Het herkennen van de diverse aircosystemen

Onderwerpen:
De volgende onderwerpen komen onder andere aan bod tijdens de cursus:
• Vormen en werking van gangbare airco systemen
• Kringloopproces van het aircosysteem
• Opbouw, werking, uitvoeringsvormen en component herkenning binnen airco systemen
• Compressor varianten en zijn sensoren en actuatoren
• Koudemiddelen/ oliën en milieu
• Service handelingen aan het aircosysteem
• Verouderingsproces van het koudemiddel
• Lek zoek methoden en toepassing meetapparatuur
• Het spoelen/reinigen van het airco systeem
• Veiligheid.

Voor wie:
De training “Terugwinnen Airco 2 is bestemd voor personen die onderhoudswerkzaamheden willen gaan verrichten 
aan airconditioningsystemen en in het bezit zijn van het f-gassen certificaat

Trainingsduur: 
Deze training bestaat uit 2 dagdelen

Locatie     Tijdstip    Prijs
Trainingen GMTO   op aanvraag   €460,- excl. BTW   
Kosterij 24         
1721 PN Broek op Langedijk      

Trainingen GMTO

Module Airco deel 3

Doel:
De moderne auto is tegenwoordig uitgerust met een klimaatbeheersingssysteem en uitgebreide comfort elektro-
nica om het verblijf in de auto zo comfortabel mogelijk te maken. Het aircosysteem is op deze manier een actief 
veiligheidssysteem. In deze training gaan we de werking van het airco systeem behandelen en de service hande-
lingen met praktisch diagnose toepassen op deze systemen. 
Na het volgen van deze training modulen is de cursist in staat de componenten van een airco systeem te herkennen 
en een eenvoudige diagnose te stellen aan het airco systeem.  

Onderwerpen:
De volgende onderwerpen komen onder andere aan bod tijdens de cursus:
• Vormen van klimaat beheer systemen
• Kringloopprocessen en Log PH diagram verklaren en toepassen
• Opbouw, werking, uitvoeringsvormen en component herkenning airco systemen
• Diagnose aan het koelsysteem en zijn componenten
• Compressor varianten en zijn sensoren en actuatoren
• Elektrische schema’s van klimaat beheer en comfort systemen lezen en interpreteren
• Diagnose met meet(scope) en communicatie apparatuur, interpretatie van foutcodes en livedata
• Opbouw, uitvoeringsvormen en component herkenning comfort systemen, zoals bijverwarming systemen, 
 hybride vormen enz.

Voor wie:
De auto-elektronica diagnose specialist die verder wil in de moderne auto elektronica

Trainingsduur: 
De module CEAD 1 duurt 2 dagen en wordt afgesloten door een praktijkdag CEAD P1.

Locatie     Tijdstip    Prijs
Trainingen GMTO   op aanvraag   €460,- excl. BTW   
Kosterij 24         
1721 PN Broek op Langedijk      
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GMTO

Texa toepassingstraining

Locatie Datum Prijs CVV (Code 95)
GMTO
Kosterij 24
1721 PN Broek op Langedijk

10 + 27 september € 300,00 geen

Maximaal 12 personen

Trainingen GMTO

TEXA toepassingstraining

Doel van de training:
Inzicht verkrijgen in de mogelijkheden van de software van de TEXA diagnoseapparatuur alsmede in staat zijn om 
communicatie- en update-issues zelfstandig op te lossen.

Omschrijving training:
Na het volgen van deze training is men in staat om de TEXA diagnoseapparatuur op de meest optimale 
manier te bedienen en in te zetten. Tijdens deze training wordt aandacht besteedt aan alle facetten van de 
diagnoseapparatuur zodat men een goed inzicht heeft op de werking en mogelijkheden in de software. Tevens 
wordt er uitgelegd hoe op een zo efficiënt mogelijke manier te werk te gaan tijdens het diagnosticeren en gebruik 
van de software. Na deze training kan men de Mastertrainingen op systemen volgen om nog sneller en efficiënter 
een diagnose te stellen en op te lossen. Voor het autobedrijf is het belangrijk dat de truck/trailer die in de 
werkplaats staat, zo snel mogelijk weer inzetbaar is voor de klant, zodat die zijn werk weer kan voortzetten. Indien 
men het maximale uit de diagnoseapparatuur wilt halen en zo efficiënt mogelijk met de werkplaatsbezetting wilt 
omgaan, is deze training een must voor elke bedrijfsautotechnicus!

Doelgroep:
Deze training is bedoeld voor de bedrijfsautotechnicus die met de diagnoseapparatuur werkt en meer op de 
hoogte wil zijn van de mogelijkheden van de software en apparatuur.

Programma:
• Snel een diagnose wil stellen
• Op de hoogte wil zijn van de mogelijkheden van de software
• Het reguliere onderhoud snel wil resetten
• Technische informatie vanuit de software wil raadplegen en deze interactief wil gebruiken
• Verklaring van diverse instellingen en configuraties in voertuigen
• Hoe verbindingen tot stand te brengen (BlueTooth, Internet)

Lesmateriaal:
• Hand-out tijdens de training
• Diagnoseapparatuur

Duur training:
De duur van de training is 1 hele dag. 

Locatie     Tijdstip    Prijs
GMTO     09.00 - 17.00   €300,- excl. BTW    
Kosterij 24        
1721 PN Broek op Langedijk
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Innovam

Trainingen Innovam

APK Keurmeester zware voertuigen /  
keurmeester lichte voertuigen
Doel:
Wil je APK-keurmeester worden? Deze training is de beste voorbereiding voor het examen, met veel aandacht 
voor de theorie rond de blokken wet- en regelgeving.

Locatie      Datum   Prijs
Trainingen Innovam     op aanvraag  €615,- excl. BTW   
Structuurbaan 2     
3439 MB Nieuwegein

APK Keurmeester zware voertuigen / keurmeester lichte voertuigen

Locatie Datum Tijdstip Prijs CVV (Code 95)
Trainingen Innovam
Structuurbaan 2
3439 MB Nieuwegein

Op aanvraag Op aanvraag € 615,00 geen
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Innovam

Trainingen Innovam

Aircosystemen 
Doel: Met deze training doe je in 1 dag de nodige aircokennis op. Je leert hoe het mobiele aircosysteem werkt,  
welke systemen er zijn en hoe je simpele storingen kunt herkennen.

Duur training: 1 dag 

Prijs: €299,- excl. BTW  

Terugwinnen koudemiddelen / F-gassen
Doel: De 1-daagse training F-gassen inclusief e-learning bereidt je voor op het examen ‘F-gassen mobiele airco’. 
Dit certificaat is verplicht voor technici die met koudemiddel werken. Voorkennis aircosystemen gewenst!

Duur training: 1 dag 

Prijs: €290,- excl. BTW  

Transportkoeling / F-gassen CAT.1 
Doel: Om te mogen werken aan grote mobiele en stationaire koelsystemen, is het F-gassen diploma, cat. 1, 
verplicht. In deze opleiding leer je o.a. ledigen en vacumeren, maken van flare- en trompetverbindingen, uit- en 
insolderen, uitvoeren van lektesten, en het uitvoeren van de wettelijke controles. Wil je verder ontwikkelen op het 
gebied van aircosystemen, vraag dan naar onze mogelijkheden!

Duur training: 10 dagen

Prijs: €2590,- excl. BTW 
 

Locatie         
Trainingen Innovam       
Structuurbaan 2     
3439 MB Nieuwegein     

Airco: Transportkoeling / F-gassen CAT.1 

Locatie Datum Tijdstip Prijs CVV (Code 95)
Trainingen Innovam
Structuurbaan 2
3439 MB Nieuwegein

op aanvraag op aanvraag € 2590,00 geen

Airco: Terugwinnen koudemiddelen / F-gassen

Locatie Datum Tijdstip Prijs CVV (Code 95)
Trainingen Innovam
Structuurbaan 2
3439 MB Nieuwegein

op aanvraag op aanvraag € 290,00 geen

Airco: Aircosystemen

Locatie Datum Tijdstip Prijs CVV (Code 95)
Trainingen Innovam
Structuurbaan 2
3439 MB Nieuwegein

op aanvraag op aanvraag € 299,00 geen
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Innovam

Trainingen Innovam

Operationeel management 
Doel: Hoe presteert je afdeling of vestiging precies? En weet je hoe je jouw medewerkers het beste kunt coachen 
om het resultaat te verbeteren? Leer professioneel managen en ga dieper in op vaardigheden die je als manager 
nodig hebt.

Prijs:  €3165,-
Duur training: 17 dagen

Commerciële service adviseur 
Doel: De serviceadviseur dient steeds vaker het onderhoud en bijbehorende reparaties te ‘verkopen’. De focus van 
deze training ligt op het professioneel omgaan met de klant, waardoor klantentevredenheid en per werkorder po-
sitief worden beïnvloed.

Prijs: €995
Duur training:  2,5 dag

Sturen op rendement
Doel: Als ondernemer of manager leer je tijdens deze 3-daagse training hoe je financiële modellen gebruikt om 
inzicht in en grip te krijgen op jouw eigen bedrijf, vestiging of afdeling.
Zo kun je er direct in de praktijk mee aan de slag en zie je snel resultaat.

Prijs:  €850,-
Duur training: 3 dagen

Praktisch leidinggeven 
Doel: Tijdens deze opleiding ontwikkel je een eigen, overtuigende stijl van leiding geven. Je leert hoe je goed aan-
sluit bij de verwachtingen en behoeften van je medewerkers, en hoe
je een prettige werksfeer creëert waarin goede resultaten worden behaald.

Prijs: €1390,-
Duur training: 4 dagen

Locatie        
Trainingen Innovam        
Structuurbaan 2     
3439 MB Nieuwegein     

Management: Sturen op rendement 

Locatie Datum Tijdstip Prijs CVV (Code 95)
Trainingen Innovam
Structuurbaan 2
3439 MB Nieuwegein

op aanvraag op aanvraag € 850,00 geen

Management: Praktisch leidinggeven 

Locatie Datum Tijdstip Prijs CVV (Code 95)
Trainingen Innovam
Structuurbaan 2
3439 MB Nieuwegein

op aanvraag op aanvraag € 1390,00 geen

Management: Operationeel management 

Locatie Datum Tijdstip Prijs CVV (Code 95)
Trainingen Innovam
Structuurbaan 2
3439 MB Nieuwegein

op aanvraag op aanvraag € 3165,00 geen

Management: Commerciële service adviseur .

Locatie Datum Tijdstip Prijs CVV (Code 95)
Trainingen Innovam
Structuurbaan 2
3439 MB Nieuwegein

op aanvraag op aanvraag € 995,00 geen
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