
√ Calculatie
√ Financieel management

VAKDIPLOMA 
BEROEPSGOEDERENVERVOER

jouw motivatie & onze ervaring



gecertificeerd opleider 
transport & logistiek



alle genoemde prijzen exclusief btw en examenkosten

vakdiploma beroepsgoederenvervoer



De visie van TLEC is dat de opleiding van 
vandaag de kansen voor morgen creëert.
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Transport & Logistiek Evolutie Centrum, opgericht in 2005, is gespecialiseerd in het verzorgen 
van begeleidingen voor het behalen van het ondernemerdiploma voor de vakbekwaamheid be-
roepsgoederenvervoer met het bijhorend ondernemersexamen.

Men kan via verschillende formules de begeleiding voor het ondernemerdiploma volgen. In deze 
folder leggen we dit verder uit.

De bijhorende examens worden in Nederland afgenomen door het CBR. Onze filosofie en doel 
is dat je slaagt voor het examen en praktisch kunt toepassen van de leerstof waarvoor je bij ons 
de begeleiding volgt. 

Bij ons staat innovatie hoog in het vaandel. Wij zijn continu bezig met het verbeteren en veran-
deren van onze kernkrachten. Wij proberen onze producten en diensten steeds te vernieuwen 
en beter te laten aansluiten bij jouw persoonlijke wensen.

TLEC 



WIJ ZIJN ANDERS
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• GEOPTIMALISEERD VOOR HET DIGITAAL EXAMEN 

• ONDERSTEUNING 7 DAGEN PER WEEK 

• THUISSTUDIE EN/OF KLASSIKAAL

• BEPAAL ZELF JE TEMPO

• LESDAG GAAT DOOR VANAF 1 DEELNEMER

• HOGE FREQUENTIE LESDAGEN

• LESDAGEN GRATIS VERZETTEN 

Waarom TLEC? 
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Bij TLEC studeer je flexibel en 
examengericht.



√ Speciaal ontwikkeld lesmateriaal. 
Het examen wordt digitaal afgenomen door het 
CBR. TLEC heeft de lesmethode daarop afgestemd. 
De examenstof en examenoefenvragen hebben wij 
volledig gedigitaliseerd. Online studeren met onder-
steuning van oefenvragen en uitleg via video‘s.

√ Feedback van je docent. 
Het versturen van vragen tussen jou en je docent 
gaat direct. De docent streeft ernaar om je vraag 
binnen enkele minuten te beantwoorden tijdens 
kantoor uren.  

√  7 dagen per week, van 8.00uu rtot 21.00 uur 
bereikbaar. 
Je kunt ons met je vragen 7 dagen per week berei-
ken via de e-mail en telefoon. Dus ook als je in het 
weekend aan het studeren bent en met vragen zit, 
bel of mail ons. 

cursus beroepsgoederenvervoer

√ Lesdag garantie
Op onze locatie in Montfoort-Utrecht gaan de les-
dagen gegarandeerd door zodra er 1 deelnemer is 
ingeschreven. Dat is een een rustig gevoel als je je 
diploma met spoed wilt halen, of als je bijvoorbeeld 
je examendata al hebt vast gelegd.

√ Hoge frequentie en kosteloos je lesdagen ver-
zetten. 
Op onze locatie in Montfoort-Utrecht verzorgen we 
de opleiding in een hoge frequentie. De 5 modules 
van het beroepsgoederenvervoer komen in principe 
elke vier weken aan bod. Iedere vier weken is er een 
volledige cyclus. Hierdoor kun je de planning voor 
jezelf wel heel flexibel maken. Je kiest je lesdagen 
naar eigen inzicht en eigen tempo. Je 5 modules 
volgen in 4 weken of verdelen over maximaal 5 jaar, 
en alles daartussen. De meeste cursisten verdelen 
hun 5 modules over een periode van 3-9 maanden. 
Je lesdagen mag je verzetten - kosteloos - als je eens 
ziek bent, geen zin hebt, het te druk hebt....



10

EIGEN RIJDER
ZZP-ER
TRANSPORT ONDERNEMER
KOERIER



Als je transportondernemer wil worden heb je een 
vergunning nodig. Deze vergunning wordt verstrekt 
als je betrouwbaar, kredietwaardig en vakbekwaam 
bent. Voor de vakbekwaamheid kun je bij TLEC de 
opleiding volgen en het examen doe je bij CBR.

De opleiding voor het ondernemersdiploma is on-
derverdeeld in losse modules. De modules kunnen 
in eigen tempo gevolgd worden. Je kunt nagenoeg 
wekelijks starten.

Wij raden je bij voorkeur aan om ze één voor één af 
te werken. Bepaal zelf jouw tempo. Heb je haast, 
dan kun je de cursus en het examen in 4 weken 
doen. Heb je geen haast dan raden wij aan om er 
minimaal 3 maanden voor in te plannen. Dan doe je 
2 modules per maand. Heb je nog minder haast, doe 
dan 1 module per maand, je doet er dan 6 maanden 
over. Je mag tussentijds altijd je geplande lesdagen 
(zonder verdere kosten) verzetten en daarmee je 
tempo versnel len of vertragen. 

cursus beroepsgoederenvervoer

Door het modulaire systeem maakt het niet uit wel-
ke module je wanneer volgt. De volgorde van de 
modules is dus willekeurig. Het maakt dan ook niet 
uit met welke module je begint. 

Je kunt de modules apart bestellen bij ons, waar-
door je de kosten kunt spreiden.

De volgorde waarin je de modules volgt speelt geen 
rol. Op deze flexibele manier kun je dan helemaal 
zelf je tempo bepalen. Heb je haast, dan plan je de 
modules kort op elkaar. Heb je wat meer tijd dan 
verdeel je de modules. Wij adviseren om de modules 
standaard te verdelen over 3 maanden tot 9 maan-
den. Dat is een goede verhouding tussen zwaarte 
van de opleiding en de tijd om erover te doen. Maar 
ook tijdens de studie kun je zelfs je tempo wisselen. 
Gaat het te snel of te langzaam, dan kun je nieuwe 
lesdagen uitzoeken om je tempo te veranderen. Dit 
kun je zo vaak doen als je wilt zonder extra kosten!
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DIGITAAL LEREN BIJ TLEC 
AFGESTEMD OP DIGITAAL 
EXAMEN BIJ CBR



Het examen doe je digitaal op een computerlocatie van het CBR. Voor elk deelexamen voor het onderne-
mersdiploma hebben wij speciaal lesmateriaal ontwikkeld bestaande uit een digtiaal lesboek, online oefe-
nen en video‘s. Met digitaal studeren bij TLEC word je dus ideaal voorbereid op het digitale examen bij CBR.

In het digitale lesboek staat de examenstof die nodig is om de juiste kennis te beheersen om het examen 
voor het ondernemersdiploma te behalen. Op de website hebben we talloze opdrachten gerangschikt per 
hoofdstuk en daarnaast ook nog proefexamens. 

De vragen per hoofdstuk geven je een beeld of je die bepaalde leerstof beheerst. De proefexamens geven je 
een beeld of je alle leerstof beheerst en of je de verbanden kunt leg gen.

Bij sommige modules mag je naslagwerken gebruiken tijdens het examen. Wij leveren deze naslagwerken 
digitaal erbij. 

Voorbeelden van ons lesmateriaal inzien? Je kunt kosteloos een gasteninlog aanvragen op de website 
(www.tlec.nl klik inloggen en klik inloggen gasten).

Digitaal studeren bereid je voor op het digitaal examen. Wil je toch een les- en werkboek op papier erbij? 
Dat kan via ons premium pakket.

cursus beroepsgoederenvervoer
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THUIS OF ONDERWEG 
STUDEREN MET 
E-LEARNING



Je kunt met de e-learning opleiding op elk willek-
eurig moment starten. Je werkt bij voorkeur één 
module af en gaat dan op examen voor die module. 
Daarna kies je een volgende module uit. Zo kun je de 
studie en het examen geheel zelf indelen. 

Het digitaal lesboek geeft de lesstof voor het exa-
men weer. Dit dien je goed door te nemen. 

De oefeningen en proefexamens op de website kun 
je maken om te toetsen of je een bepaald hoofdstuk 
goed beheerst. 

Digitaal leren als voorbereiding op het digitale exa-
men.

Wij kijken geen huiswerk voor je na. Je krijgt on-
line je antwoorden en uitleg te zien. Je kijkt je dus 
het huiswerk zelf na. Dit is wel zo makkelijk, je hebt 
namelijk direct feedback over je eigen prestatie. 
Je hoeft dus geen huis werk op te sturen en dan te 
wachten tot dat onze docent het heeft nagekeken. 

thuis of onderweg studeren / e-learning

Uiteraard kun je, als je verder nog vragen hebt, ons 
altijd mailen of bellen voor verdere ondersteuning. 

Veel cursisten volgen voor de vakken financieel ma-
nagement en calculatie aanvullend nog lesdagen. 
Deze twee vakken zijn namelijk meer begrijp-, dan 
leervakken. En een docent kan net dat verschil ma-
ken in het vinden van de rode draad.

De schriftelijke/ e learning opleiding is goedkoper 
dan een klassikale opleiding. En is ideaal als het 
moeilijk is om tijd vrij te maken om naar de les te 
komen. Dit kost je minder vrije dagen en kunt hele-
maal zelf het tempo en studiemoment bepalen. 

Door het modulaire systeem maakt het niet uit wel-
ke module je wanneer volgt. Wij adviseren om de 
modules stuk voor stuk af te werken, dan houd je 
de aandacht iedere keer bij één module. Je kunt de 
modules apart bestellen bij ons, waardoor je de kos-
ten kunt spreiden.
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KLASSIKAAL
KIES ZELF JE LESDAGEN



De klassikale opleiding kent geen minimum aantal 
deelnemers! Zodra er minimaal één cursist is gaat 
de cursus door. Als cursist ben je er immers niet mee 
geholpen als je vrije dagen hebt gevraagd, een les-
plan hebt gemaakt, examens hebt aangevraagd om 
vervolgens te horen dat de les niet doorgaat of ver-
zet wordt. Tijdens de mondelinge opleidingen krijg 
je les van docenten die de praktijk en de theorie 
kennen, maar bovenal gemotiveerd zijn! 

De lessen worden op werkdagen en zaterdagen ge-
organiseerd. Elke 4 weken is er een complete cyc-
lus op werkdagen. En elke 10 weken een complete 
zaterdagcyclus. Je kunt nagenoeg wekelijks instro-
men. 

Je kunt zelf je volgorde van de modules bepalen uit 
onze planning. Zo kies je dus zelf wanneer en met 
welke module je begint  Je kunt je eigen agenda dus 
heel flexibel aanpassen aan onze lesdagen. Daar-
mee kun je helemaal zelf bepalen of je snel of lang-
zaam wilt studeren voor het ondernemersdiploma.

klassikaal

Als je bijvoorbeeld in een korte tijdsperiode een 
flinke tijdsinvestering kunt doen, kies dan voor een 
intensieve opleiding door de lesdagen kort op elkaar 
te plannen. Heb je meer tijd tot je be schikking, dan 
plan je je lesdagen ruimer uit elkaar. Hierdoor kun 
je met meer rust en tijd werk en privé met de studie 
perfect combineren. Gaat het je tijdens je studie te 
snel of te traag, dan pas je het aan door je lesdagen 
te verplaatsen. Dit kan volledig kosteloos bij ons. Als 
richtlijn kun je aanhouden dat de meeste cursisten 
hun modules in 3-9 maanden afwerken. 

Als je je eens een beeld wilt vormen van hoe wij de 
cursusdagen verzorgen, kom dan gerust eens langs 
tijdens een cursusdag. Je kunt dan vrijblijvend een 
deel van de lesdag beleven, met de docent en de 
cursisten praten. 

Bedrijven die recht hebben op SOOB  subsidie kun-
nen tot maximaal € 1.500 subsidie krijgen. 
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economy comfort premium

lesboek en oefenen online ✓ ✓ ✓

antwoordmodellen online ✓ ✓ ✓

wetboeken online ✓ ✓ ✓

video uitleg online X ✓ ✓

ondersteuning e-mail/telefoon X ✓ ✓

papieren les- en werkboeken X X ✓

online toegang 3 maanden 2 jaar 5 jaar



Wij leveren de cursus als complete pakketten of in 
losse modules. Wie gespreid wil betalen of maar 
enkele modules moet doen kiest voor de losse mo-
dules. 

Je kunt dan per module bestellen. Dit is ook handig 
voor mensen die de cursus helemaal naar hun eigen 
inzicht willen samenstellen en bestellen.

Het examen bij CBR is digitaal. Ons lesmateriaal is 
daarom als volgt opgebouwd (afhankelijk van je ge-
kozen pakket):
• digitale lesboeken met uitleg en voorbeelden
• digitale oefeningen en proefexamens
• digitale naslagwerken/wetboeken
• uitleg middels video‘s
• e-mail ondersteuning
• lesdagen naar keuze via onze planning
• presentatie/samenvatting exclusief bij lesdagen

compleet pakket of losse modules

1. Het pakket ECONOMY bevat digitale lesboeken, 
digitale naslagwerken/wetboeken en het online oe-
fenen. 

2. Het pakket COMFORT bevat digitale lesboeken, 
digitale naslagwerken/wetboeken en het online oe-
fenen. Daarnaast heb je toegang tot onze video‘s en 
ondersteuning via e-mail en telefoon.
 
3. Het PREMIUM paket is gelijk aan het comfort 
pakket, maar heb je er ook nog papieren les- en 
werkboeken erbij. 

Elke van bovenstaande pakketten kan gekozen wor-
den met of zonder lesdagen (voor 1 of meerdere mo-
dules). Kies je voor lesdagen dan kun je deze dagen 
vrij kiezen uit onze beschikbare planning. De lesda-
gen kun je ook kosteloos verplaatsen. 
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HET DIGITAAL EXAMEN BIJ CBR.
NAGENOEG DAGELIJKS EXAMEN 
KUNNEN DOEN !



Om in het bezit te komen van het getuigschrift moet 
je slagen voor de examens. Wanneer je het Getuig-
schrift Vakbekwaamheid wilt behalen zijn examens 
af te leggen:

√ bedrijfsmanagement
√ personeelsmanagement
√ financieel management
√ calculatie
√ wegvervoer goederen deel 1 en deel 2

Sinds 1 januari 2008 neemt het CBR alle onderne-
mersexamens per computer af.

De computerexamens zijn praktisch elke werkdag te 
reserveren en doe je op verschillende CBR locaties 
in Nederland. Gemiddeld kun je tijdens het aanvra-
gen, afhankelijk van de drukte bij het CBR, binnen 10 
dagen je examen doen.

examen

Je kunt een vrijstelling voor een examen krijgen, als 
je in het bezit bent van bepaalde (hogere) diploma’s 
en bijhorende cijferlijsten. Let op: Alleen afgeronde 
studies kunnen in aanmerking komen voor vrijstel-
ling. 

Voor meer uitleg over hoe je een vrijstelling kunt 
aanvragen ga je naar de website www.tlec.nl, klik in 
het menu examen  op vrijstellingen.

De afdeling Ondernemersexamens van het CBR zal 
je schriftelijk op de hoogte stellen van de mogelijke 
vrijstelling, TLEC kan daar verder geen uitspraken 
over doen.
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cursus aanpassen
aan je budget
en wensen



prijzen
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SOOB SUBSIDIE
JE CURSUS VANAF € 0



De e-learning en de klassikale cursus vallen onder de SOOB.

Je kunt in aanmerking komen voor de SOOB subsidie als:
• je in loondienst bent bij transportbedrijf
• er wordt SOOB afdracht gedaan door je werkgever
• facturatie kan via de werkgever verlopen

€ 200,00 subsidie voor de module bedrijfsmangement, personeelsmanagement en wegvervoer goederen 2 
€ 300,00 subsidie voor de module calculatie, financieel management en wegvervoer goederen 1

Je totale SOOB subsidie is maximaal € 1.500. 

Voorbeelden van wat je de cursus dan kost:

• e-learning comfort pakket € 900 minus subsidie € 900 is netto € 0

• klassikaal comfort pakket € 2.300 minus subsidie € 1.500 is netto € 800

• e-learning comfort pakket met aanvullende lesdagen voor financieel en calculatie                                                   
€ 1.960 minus subsidie € 1.500 is netto € 460

soob subsidie
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4, 8, 12 WEKEN? 
3, 5, 9 MAANDEN?
1 JAAR?

KIES HET ZELF.



De modules rouleren op onze locatie in Mont-
foort elke 4 weken volgens een vast schema. 
Je kunt iedere week instromen. 

week 1 financieel management
week 2 calculatie
week 3 bedrijfs- en personeelsmangement
week 4 wegvervoer goederen 1 en 2

Je kunt zelf je tempo bepalen. Je kunt de 
modules in 4 weken volgen, maar je kunt er 
ook langer over doen. Je kunt bijvoorbeeld de 
modules ook over 8 weken of 1 jaar verdelen. 
De meeste cursisten verdelen hun modules 
over 3-9 maanden, een goede balans tussen 
studiedruk en je privéleven.

Door deze hoge frequentie hoef je nooit lang 
te wachten op de volgende module. Je agenda 
is hierdoor makkelijk te combineren met de 
geboden lesdagen.

planning klassikaal

Voor wie alleen op zaterdag les wil volgen 
hebben we de zaterdagcursus. Alle modules 
komen dan in 10 zaterdagen aan bod. Elke 10 
weken begint er een nieuwe zaterdagcyclus. 
Maar je hoeft niet 10 weken te wachten om op 
zaterdag te beginnen. Iedere keer als er een 
nieuwe module begint op zaterdag kun je in-
stromen.

Wij garanderen dat je gekozen lesdag doorgaat 
zodra er 1 aanmelding is. 

Je mag altijd kosteloos je lesdagen nog ver-
zetten, om je studietempo aan te passen, of 
als je een bepaalde lesdag niet goed uitkomt. 

Ons advies is om eerste een module af te slui-
ten met je examen voordat je met de volgende 
begint.
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voorbeelden van mogelijke cursus planning
KIES ZELF JE TEMPO. EEN AANTAL VOORBEELDEN VAN HOE JE DE LESDAGEN EN EXAMEN KUNT VERDELEN 



voorbeelden van mogelijke cursus planning
KIES ZELF JE TEMPO. EEN AANTAL VOORBEELDEN VAN HOE JE DE LESDAGEN EN EXAMEN KUNT VERDELEN 



ITO OPLEIDINGEN
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TLEC werkt nauw samen met Ito Opleidingen. Voor al je 
andere opleidingen op het gebied van veiligheid, logistiek 
en milieu kun je daar terecht.

√ VCA / VIL VCU – Basisveiligheid – Voor Operationeel Leidinggevenden 

√ Logistiek – Hef – Reach – EPT – Stapelaar – Orderverzamel – Hoogbouw 

√ Transport – Ladingzekeren – Autolaadkraan 

√ Bedrijfshulpverlening – AED – Basis – Herhaal – Blusmiddelen

√ Nascholing – Schadepreventie – ADR – Autolaadkraan – BHV – VCA 

√ ADR / KCA (gevaarlijke stoffen) – Stukgoed – Tank – Magazijn – Klasse 1,7 

√…en meer



ITO OPLEIDINGEN

Tasveld 9B
3417 XS Montfoort

Tel.: +31 348 468826

info@ito-opleidingen.nl
www.ito-opleidingen.nl



TLEC Nederland
Weegschaalstraat 3
5632 CW Eindhoven
Nederland

T +31 348 470 894

ADVISEUR RON NIENS:
T +31 646 266 367

info@tlec.nl
www.tlec.nl

BTW NL154598409B01
KvK 17174285

prijzen/planning kunnen wijzigen, de meeste recente prijzen/planning staat op www.tlec.nl


