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Super Tof !
Super dat je gekozen hebt voor TLEC voor het behalen van je vakdiploma 
beroepsvervoer. In deze handleiding vind je de belangrijkste zaken.

Wanneer je het Getuigschrift Vakbek-
waamheid wilt behalen zijn er 6 
modules te behalen bedrijfs-
management, personeelsmanagement, 
financieel management, calculatie 
wegvervoer goederen 1&2.

Je bent zelf verantwoordelijk voor je 
studie ! We gaan jou niet benaderen 
om je te helpen met je studie.

Uiteraard staan we wel klaar voor om je 
verder te helpen met je vragen. Maar je 
zult zelf het initiatief moeten nemen 
om ze te stellen.

Stel je dus vragen gerust, en vooral op 
tijd ! Beter 10 keer teveel vragen, dan 1 
keer te weinig.

Neem contact op met je coach over 
je vragen op het moment dat ze zich 
voordoen. 

Jouw coach:  Ron Niens
Telefoon  +31 646 266 367
Email             ron@tlec.nl  
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MEETINGS

Indien je een e-learning cursus 
volgt en voor enkele vakken 

nadere uitleg wenst kun je achteraf nog inschrij-
ven voor de klassikale cursus van het betreffende 
vak. 

Neem plaats



Cursus
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Onze cursus is opgebouwd uit digitale lesteksten en online oefenen op de website. Wie 
gekozen heeft voor het Premium pakket heeft ook papieren lesboeken erbij. In de 
lesteksten vind je de benodigde informatie die je bestudeert voor het examen. 

Indien je de klassikale cursus volgt krijg je als extra ook nog presentaties van elk 
vak. De presentaties krijg je tijdens de les. Dit is een belangrijke samenvatting van de 
lesstof. 

Op de website zijn oefeningen per onderwerp opgenomen en daarnaast ook 
proefexamens. Wij proberen, op basis van de eindtermen van het examenbureau, deze 
proefexamens de werkelijke examens zo dicht mogelijk te benaderen. De vragen in 
de proefexamens zijn dus indicatief en bedoeld om te toetsen of je kennis op 
het juiste niveau is. Indien vragen (of delen daarvan) letterlijk overeenkomen 
met je examens dan berust dit op louter toeval en het feit dat zowel wij als het 
examenbureau beschikken over de gelijke eindtermen. Het heeft geen nut om 
vragen uit het hoofd te leren. Het toevoegen of weglaten van woorden kan 
een vraag totaal anders maken!

Daarnaast leveren wij je ook digitale naslagwerken, zoals je die tijdens sommige examens mag 
gebruiken. Gebruik de naslagwerken ook ter voorbereiding. 

Wij proberen ervoor te zorgen dat wij zo up to date mogelijk lesmateriaal hebben. 
Eenmaal per jaar vernieuwen wij onze boeken. Tussentijds brengen we de updates bij 
elkaar op onze website. Ondanks de grootst mogelijke zorg kunnen in de lesboeken en/of 
werkboeken fouten zijn geslopen. Indien je denkt dat je een fout of onwaarheid hebt 
ontdekt in de lesstof of oefenvragen laat het ons weten. Wij zoeken het uit en zullen je dan 
zo snel mogelijk van antwoord voorzien. Uiteraard mag je ons ook altijd benaderen als je 
vragen hebt over een onderwerp of waarom op een vraag dat bepaald antwoord nu goed is. 
Stel je vraag via ron@tlec.nl. 

Na het inloggen op de site ga je module die je aan het volgen bent. Daar kun je de 
oefenvragen en proefexamens maken. Daar staat het laatste nieuws en indien van 
toepassing de antwoorden op de werkboeken.

De mogelijkheden om het examen te doen in kleine stappen is ideaal voor diegene die 
weinig tijd of energie kunnen vrij maken om een groot pakket in één keer te bestuderen. Je 
kunt de vakken per stuk afwerken, daar heb je maximaal 5 jaar de tijd voor. 

mailto:ron@tlec.nl


Lesmateriaal
Het lesmateriaal bestaat uit digitale lesteksten, online oefenen,  
(papieren boeken bij Premium editie), presentaties (bij lesdagen), 
digitale naslagwerken, en ondersteuning per email en telefoon. Wat 
in je pakket zit is afhankelijk van je keuze economy, comfort of 
premium editie.

BOEKEN
Bij het economy pakket 

krijg je toegang tot de online studie 
omgeving. 
Bij de comfort heb je toegang tot de 
online oefen omgeving met video 
uitleg en ondersteuning per mail en 
telefoon. 
Het premium pakket heeft naast de 
toegang tot het online inloggedeelte 
met video uitleg en ondersteuning, 
ook nog papieren lesboeken De 
antwoorden daarvan staan op de 
website. 
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Presenataties zijn 
exclusief voor de cursisten die de 
lesdagen volgen en zijn een 
samenvatting van de lesstof. De 
presentaties worden aan de klassikale 
cursisten uitgedeeld tijdens de les.

WETBOEKEN Tijdens het examen krijg 
je digitale en papieren naslagwerken 
van het examenbureau. De 
naslagwerken zijn digitaal op onze 
website beschikbaar.

PRESENTATIE 



7

Naslagwerken
Bij de modules personeelsmanagement, wegvervoer goederen en 
internationaal goederen mag je digitale wetboeken raadplegen 
tijdens het examen. Deze naslagwerken krijg je tijdens je examen 
van het CBR. 

PERSONEELS
MANAGEMENT

Bij de module personeelsman-

agement mag je de ATW-ATB  

en het CAO boekje  gebruiken.

WEGVERVOER  GOEDEREN

Bij wegvervoer goederen mag je het AVC, de 

Regeling Voertuigen en de WWG-RWG  gebruiken.

Bij internationaal goederen mag je de CMR, de lan-

dendocumentatie  en de WWG-RWG  gebruiken.



Lesdagen
Wie voor een klassikale cursus heeft gekozen heeft bij zijn pakket een 
tegoed van lesdagen die naar eigen inzicht kunnen worden 
gepland. Maar ook voor wie een e-learning cursus heeft besteld kan 
aanvullend nog lesdagen bijkopen. De meeste cursisten volgen 
voor financieel management en calculatie (aanvullend) de lesdagen.
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Lestijden zijn van 8.30 uur tot 
ongeveer 16.00 uur.

De lesdagen op de locatie 
Montfoort Utrecht gaan 
gegarandeerd door,  zodra er 1 
deelnemer is ingeschreven. De 
meest actuele planning  die je 
daarvoor moet raadplegen staan 
op de website.

Als je de lesdagen bij je 
inschrijving nog niet hebt 
doorgegeven, dan kun je dat later 
per e-mail (ron@tlec.nl) nog 
doorgeven.

WAARDSEDIJK OOST 8A-10 TE 
MONTFOORT, ga onder het spitse 
afdak naast de fitness het gebouw 
binnen

Je dient je lesdagen per e-mail door 
te geven (als je dit nog niet had door-
gegeven bij het inschrijven). Ga nooit 
spontaan langs bij een leslocatie, 
zonder het doorgegeven te hebben via 
ron@tlec.nl !

Je mag de lesdagen bij ons kosteloos 
verplaatsten. Het maakt ons niets uit 
wat de reden is, ziek, geen zin, druk 
met het werk…zolang je dit wel mini-
maal de avond ervoor per email of sms 
door te geven: ron@tlec.nl of +31 646 
266 367. 

Als je niet naar een lesdag komt waar-
voor je jezelf hebt ingeschreven en je 
niet hebt afgemeld, dan vervalt het 
recht op die lesdag !

mailto:ron@tlec.nl
mailto:ron@tlec.nl
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Probeer zoveel mogelijk de lesstof eens door te lezen voordat je naar de cursusdag komt. Let 
op het gaat hier om een keer doorlezen, niet al gaan zitten blokken (tenzij je examen al “over-
morgen” is) ! 

Dingen die je tijdens het lezen niet duidelijk zijn, of waar je meer over wilt weten kun je dan 
vragen tijdens de les.

Tijdens de les behandelen we de belangrijkste zaken uit het lesboeken en proberen je de 
verbanden duidelijk te maken. Bij de vakken financieel en calculatie hebben we veel tijd in-
geruimd om samen te oefenen.

Voor de andere vakken geldt dat we niet gaan oefenen tijdens de les. Dit is iets wat je prima 
thuis kunt. Heb je nog vragen dan zet je die op de mail ron@tlec.nl. 

voorbereiding lesdagen

mailto:ron@tlec.nl
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WEGVERVOER GOEDEREN

dag 1 instanties in het wegver-

voer, nationale en 

internationale wet- & 

regelgeving,  

dag 2 deelmarkten & 

inrichtingseisen, planning & 

infrastructuur. 

voertuigmanagement  & 

milieu,  het nieuwe rijden, 

procedures laden en lossen & 

veiligheid op de weg en de 

laadbakberekingen.

Lesprogramma meerdaagse trainingen

FINANCIEEL

dag 1 doorlopen van de 

boekinghouding tot en met 

kolommenbalans 1. Let op je 

krijgt enkele opgaven kolom-

menbalans als huiswerk

dag 2 bijboekhouding, kruis-

posten, btw, automatisering, 

financieringen en kolommen-

balans 2, jaarstukken 

analyseren en kengetallen. Let 

op je krijgt enkele opgaven 

kolommenbalans als huiswerk

dag 3 proefexamens maken

Tijdens de les krijg je extra 

oefenmateriaal, exclusief voor 

wie de lesdagen volgt.

CALCULATIE

dag 1 eerst behandelen we de 

theoretische aspecten van de 

calculatie en daarna maken we 

gezamenlijk 2 of 3 proefexa-

mens. Let op je zult een 

proefexamen als huiswerk 

meekrijgen

dag 2 proefexamen maken/

behandelen. Let op je zult een 

proefexamen als huiswerk 

meekrijgen

dag 3 proefexamen maken/

behandelen. 

Tijdens de les krijg je extra 

oefenmateriaal, exclusief voor 

wie de lesdagen volgt.

Wegvervoer goederen, financieel management en calculatie bestaat 
uit meerdere lesdagen. Hieronder een overzicht van wat op welke dag 
wordt gedaan. Bedrijfsmanagement, personeelsmanagement en inter-
nationaal goederen zijn 1 lesdag.

Neem naar de les mee:
• studieboeken
• schrijfblok en pen
• een rekenmachine

Om 12 uur is er een lunch voorzien. Wil je echter eerder al iets eten, 
neem dan zelf iets mee voor tussendoor.  Water, koffie, thee en melk 
wordt je aangeboden tijdens de lessen.
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Hieronder geven wij globaal aan wat de studieduur is. Dit kan per per-
soon en per module verschillen, afhankelijk van je leeftijd, inzicht, alge-
mene kennis en zo verder. De lesdagen duren elk 6 uur effectief. De thuis-
studie bestaat uit lezen, leren en vooral oefenen met de opgaven.

Indien je kiest voor een transportbedrijf doe je de volgende modules:
O  bedrijfsmanagement (1 lesdag en 30 uur thuisstudie)
O  personeelsmanagement (1 lesdag en 30 uur thuisstudie)
O  wegvervoer goederen (2 lesdagen en 50 uur thuisstudie)
O  calculatie (3 lesdagen en 30 uur thuisstudie)
O  financieel management (3 lesdagen en 50 uur thuisstudie)

Enkel degene die de lesdagen volgen krijgen een presentatie. Dit is een samenvatting 
van de lesstof die we tijdens de les doorlopen. De presentaties worden tijdens de 
klassikale lessen uitgedeeld. 

Exclusief voor wie de lesdagen volgt krijg je nog tijdens de les financieel 
management en calculatie extra aanvullend oefenmateriaal.



12

Contact met het examenbureau afdeling Ondernemersexamens is bereikbaar maandag t/m 
vrijdag van 09.00 tot 17.30 uur via telefoonnummer 088 227 77 00. 
e-mail: klantenservice.ccv@cbr.nl

Website http://www.cbr.nl/ondernemers Het postadres is: Postbus 1810 - 2280 DV Rijswijk. IBAN 
nummer NL65INGB0650460480

mailto:ccv.ondernemers@cbr.nl
http://www.cbr.nl/ondernemer-goederen.pp


Examen
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Het CBR/CCV afdeling Ondernemersexamens neemt de examens af. Deze organisatie staat los 
van TLEC, het opleidingsinstituut. De kandidaat is zelf verantwoordelijk voor de communicatie 
met het CBR/CCV, de aanvragen en betalingen van het examen. 

De examens gaan via digitale computerexamens. 

http://www.cbr.nl/downloadbrochure.pp?id=117Na
http://www.toetscentra.nl/openingstijden.htm%E2%80%90Examenlocaties
http://www.cbr.nl/location.pp?option=map&ExamenTypeIDs=29%E2%80%90Examendata
http://www.cbr.nl/location.pp?option=map&ExamenTypeIDs=29%E2%80%90Examendata
http://www.cbr.nl/location.pp?option=map&ExamenTypeIDs=29%E2%80%90Examendata


14 Kijk hier om een examen te reserveren: https://mijn.cbr.nl/

http://www.cbr.nl/downloadbrochure.pp?id=117


Examen 
aanvragen
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Je kunt je CCV-examen reserveren via Mijn CBR (mijn.cbr.nl). Ook kun je hier je 
reservering wijzigen of raadplegen. Inloggen doe je met je Digid 

Je kunt datum, tijd en locatie zelf kiezen. 

Examen  reserveren: https://mijn.cbr.nl/

Alle examens worden digitaal afgenomen.

http://www.cbr.nl/downloadbrochure.pp?id=117
http://www.toetscentra.nl


Inloggen
Bij de cursus hoort een inlogcode. Met de inlogcode en het wachtwoord kom je op 
ons beveiligd deel van de website. Hier tref je updates van lesboeken, correcties op 
oefeningen, extra oefeningen, filmpjes en nog veel meer aan. 

Als je inlogcode is verlopen neem dan contact met ons op via de email ron@tlec.nl.

Klik vanaf www.ondernemerdiplomas.nl in het hoofdmenu op “cursisten” en dan 
“inloggen”. Of vanaf de homepagina kun je ook op de foto rechts (man met laptop) 
klikken om in te loggen.
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Klik op INLOGGEN CURSISTEN en op het volgende scherm vul je je gebruikersnaam 
en wachtwoord in.

Ben je het wachtwoord kwijt, klik dan op "ben je je gebruikersnaam of wachtwoord 
vergeten?". In het volgende scherm vul je jouw e-mail adres in. Het systeem stuurt 
je een e-mail met de gegevens. Met name bij gmail accounts wil dit nog wel eens 
geblokkeerd worden. Neem contact met ons op bij problemen.



Na het inloggen krijgt je het volgend scherm. Hier kun je jouw cursussen vinden. Klik 
op de module om naar die module te gaan. Bijvoorbeeld Bedrijfsmanagement.
Daarna kom je op de pagina van de betreffende module. 

Alles wat op het inloggedeelte beschikbaar wordt gesteld is eigendom van TLEC en daar rust copyright en 
auteursrecht op. Niets van wat op  het inloggedeelte ter beschikking is gesteld mag op welke wijze dan ook 
andere ter beschikking worden gesteld. Wij steken veel tijd en geld in het ontwikkelen van de lesmaterialen 
en de website. Wij moeten onze boterham verdienen met de verkoop van de cursussen. De lesmaterialen 
mogen niet worden weggegeven, uitgeleend of worden doorverkocht. Wij hopen gewoon dat je ons onze 
boterham laat verdienen met het verkopen van de cursussen en dat je die boterham niet van ons afpakt. Mocht 
er lesmateriaal en dergelijke toch vermenigvuldigd worden dan is dit een overtreding van het auteursrecht, en 
valt onder een misdrijf. Wij kunnen middels dit auteursrecht schadevergoedingen eisen, maar houden ons liever 
bezig met een goede cursus ontwikkelen. Wij hopen dus gewoon op respect van jouw kant voor onze inzet. 
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Als je dan op, bijvoorbeeld Oefeningen 1 Ondernemingsvormen klikt ga je naar 
die test. Klik in het volgende scherm op Start test. In het volgende scherm krijg je 
dan de vragen. In het midden blauwe gedeelte kun je de vraag beantwoorden, 
vervolgens klik je op volgende pagina. Wil je een vraag later nog bekijken, dan kun 
je links op Markeer Vraag klikken. Op het overzicht links van het scherm krijgt de 
vraag dan een rode driehoek (hier vraag 4 als voorbeeld). De vragen die ingevuld 
zijn deel wit deels grijs gekleurd. Vragen die nog niet beantwoord zijn, zijn nog 
geheel wit gekleurd. 
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Ben je klaar, of wil je tussentijds stoppen met de test klik dan rechtsonder op Einde 
Poging. Je krijgt dan eerste een overzicht van alle vragen en of deze wel of niet 
beantwoord zijn. Klik op bewaar alles en beëindig de test. Het systeem vraagt je 
om een bevestiging, klik op de blauwe tekst Bewaar alles en beëindig test. Je kunt 
later altijd nog terug naar de test en deze opnieuw maken, of als de test nog niet af 
was, de test afmaken. Je krijgt vervolgens een overzicht van alle vragen en 
antwoorden. Onderaan kun je vervolgens klikken op Nakijken beëindigen. 
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Achter alle elementen staat een leeg vakje. Als je dit vakje aanklikt komt er een 
vinkje in. Hiermee kun je voor jezelf aangeven dat je dat onderdeel afgewerkt 
hebt voor jezelf. Op je hoofdpagina met het overzicht van je modules zal nu de 
cirkel zich procentueel vullen.



Naast meerkeuze vragen gebruiken we ook sleep opdrachten. Hierbij sleep je 
met je muis blokken met getallen in de opdracht. Let er vooral op dat je bij 
dit soort opdrachten de getallen in het midden van het blok plaats.
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Daarnaast hebben we ook vragen waar je getallen in moet vullen. Van belang 
bij het invullen van getallen is dat je geen . (punt) gebruikt voor duizendtallen. 
De . (punt) of , (komma) worden gebruikt door het systeem om decimalen aan 
te geven. Dus duizend als volgt noteren: 1000 en NIET als volgt: 1.000
Als je getallen met bijvoorbeeld 2 decimalen moet noteren, bijvoorbeeld 
driekwart in decimalen dan kun je dat doen als 0,75 of 0.75 
Bij de vraag technisch of economisch afschrijven vul dan in woorden in of het 
technisch of economisch is.
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Met welke module moet ik 

beginnen ?

Dat is een persoonlijke vraag en 

niet te beantwoorden. Er zijn 

cursisten die beginnen met de, 

voor hun, moeilijkste of juist 

makkelijkste. Er zijn er die be-

ginnen met het dunste boek, of 

juist het dikste. Er zijn cursisten 

die beginnen met de module 

die het eerste volgende in de 

planning aan de beurt is. Je 

kunt ook eens door het boeken-

pakket heen bladeren en begin-

nen met wat jou het leukst lijkt 

bijvoorbeeld. Als enige tip kun-

nen we je meegeven dat je de 

module wegvervoer goederen 

en internationaal goederen 

achter elkaar doet. Die modules 

hebben veel raakvlakken met 

elkaar.

Kan ik een lesdag nog eens 

volgen ?

ja dat kan. Geef dat door via 

ron@tlec.nl. De kosten hangen 

af van je gekozen pakket. Je 

mag kosteloos je lesdag 

verplaatsen. Maar geef dit dan 

uiterlijk de avond voor je lesdag 

door via de email. De actuele 

beschikbare planning en vrije 

cursusplaatsen kunt je vinden 

in de planning op onze website.

Veel gestelde vragen

Is de cursus moeilijk?

Dat is een persoonlijke vraag, 

die niet te beantwoorden 

is door ons. Of iets moeilijk 

is hangt van de persoon af. 

Bovendien zijn er verschillende 

modules. De ene module zul 

je als moeilijker of makkelijker 

ervaren dan de anderen. Veel 

hangt af van je interesse gebied 

en je voorkennis en ervaring. In 

het algemeen is de cursus op 

MBO-4 niveau. In het algemeen 

vinden cursisten financieel, cal-

culatie en bedrijfsmanagement 

het meest lastig.

Zijn er toelichtingen voor de 

laadbakberekeningen wegver-

voer goederen ?

Ja. Na het inloggen ga je 

naar de module wegvervoer 

goederen. Kijk dan bij de 

video's. 

Wat zijn de lestijden?

8.30 uur tot 16.00 uur

Is er een lunch tijdens de klassi-

kale cursus?

Ja, rond 12.00 uur is er een 

lunch voorzien.

Ik heb een schriftelijk pakket 

gekocht, maar wil nog lesdagen 

volgen, kan dat?

Dat is geen probleem. Zeker 

omdat je al de boeken hebt kun 

je in principe zelfs de avond 

voor een lesdag nog bellen om 

mee te doen, tenzij een groep al 

volledig vol zit. Contacteer ons 

via ron@tlec.nl of bel 0031 646 

266 367 De actuele beschikbare 

planning en vrije cursusplaats-

en kun je vinden in de planning 

op onze website.

Moet ik mijn huiswerk op-

sturen?

Nee. Je krijgt toegang tot de 

antwoordmodellen bij de FULL 

edities. Je hoeft dus geen huis-

werk op te sturen, om vervol-

gens op een antwoord van ons 

te gaan wachten. Je hebt direct 

feedback op je vragen door 

deze zelf na te kijken. Je kunt 

tijdens je studie echter altijd 

je vragen stellen via de e-mail 

en in noodgevallen zelfs via 

de telefoon. Wij reageren in de 

regel tussen de 1 en 12 uur na 

je e-mail. Wij hebben letterlijk 

duizende vragen. Continue zijn 

we voor alle vragen ook extra 

toelichtingen aan het maken. 

Vooral voor de rekenvragen. 

Je vraag wordt dan meestal al 

beantwoord door deze toelicht-

ing.

Enkele veelgestelde vragen van cursisten. Misschien dat deze vragen je 
ook kunnen helpen. Mocht je nog andere vragen hebben, mail gerust 
met ons.

mailto:ron@tlec.nl
mailto:ron@tlec.nl
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Wat is de studiebelasting ?

Dat is een persoonlijke vraag, die niet te beantwoorden is door ons. Met de ene module 
zul je meer werk mee hebben dan de andere. Veel hangt af van je interesse gebied en 
je voorkennis en ervaring. In het algemeen is de cursus op MBO-4 niveau. In het alge-
meen kun je stellen:

bedrijfsmanagement (1 lesdag en 30 uur thuisstudie)
personeelsmanagement (1 lesdag en 30 uur thuisstudie)
wegvervoer goederen (2 lesdagen en 50 uur thuisstudie)
calculatie (3 lesdagen en 30 uur thuisstudie)
financieel management (3 lesdagen en 50 uur thuisstudie)

Sommige cursisten hebben presentaties/samenvattingen, waarom ik niet ?
De cursisten die de KLASSIKALE lessen krijgen van elk vak een presentatie. Dit is een 
samenvatting van de lesstof. De presentaties zijn dus exclusief voor de klassikale cursis-
ten. De presentatie krijg je tijdens de les.

Hoe geef ik een lesdatum (verandering) door ?

Geef ons de verandering van lesdagen door via info@tlec.nl. Je mag kosteloos je lesdag 
verplaatsen. Maar geef dit dan uiterlijk de avond voor je lesdag door via de email. Kom 
nooit zomaar naar een lesdag. Je dient je van te voren wel aangemeld te hebben. Heb 
je nog geen data vast gezet bij je aanmelding, geef die dan alsnog door via de email.

Hoe bereid ik me op een les voor ?

Probeer zoveel mogelijk de lesstof eens door te lezen voordat je naar de cursusdag 
komt. Let op het gaat hier om een keer doorlezen, niet al gaan zitten blokken (tenzij je 
examen al overmorgen is) ! Dingen die je tijdens het lezen niet duidelijk zijn, of waar je 
meer over wilt weten kun je dan vragen tijdens de les. Tijdens de les behandelen we de 
belangrijkste zaken uit het lesboeken en proberen je de verbanden duidelijk te maken. 
Bij de vakken financieel en calculatie hebben we veel tijd ingeruimd om samen te oefe-
nen. Voor de andere vakken geldt dat we niet gaan oefenen tijdens de les. Dit is iets 
wat je prima thuis kunt. Heb je nog vragen dan zet je die op de mail ron@tlec.nl.

Kan ik ergens mijn vragen stellen?

Ja. heb je een comfort of premium editie dan stel je jouw vraag bij voorkeur via de e-
mail. info@tlec. nl Wij reageren in de regel tussen 1 en 12 uur na je e-mail berichtje. In 
noodgevallen, of als je hopeloos vast zit mag je ons 7 dagen per week bellen tussen 
8.00 uur en 21.00 uur. De kans bestaat dat we aan het les geven zijn. Dan bellen we je in 
een pauze terug. Bij voorkeur is de correspondentie via de e-mail. Je hebt dan namelijk 
het antwoord op schrift en kan alles nog eens rustig nalezen de volgende dag 
bijvoorbeeld.
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Spelregels
voor een fijne samenwerking

•	 De cursist dient tijdens de lessen de aanwijzingen van de docent op te volgen.

•	 Wij verwachten van de cursist tijdens de les een volwassen houding.

•	 Wij verwachten dat je op tijd bent.  De lessen starten om 8.30 uur en duren tot ongeveer
16.00 uur.  De docent wacht niet op je. Zeker bij de vakken financieel management en calcu-
latie kom je in de problemen als je een deel van de les mist. Als je merkt dat je te laat gaat zijn
geef dan een berichtje door aan Ron via +31 646 266 367.

•	 Wij verzorgen tijdens de cursus je lunch. Geef, zelf, op tijd door aan de docent als wij ergens
rekening mee moeten houden (bijvoorbeeld geloof, allergie of dieet).

•	 De telefoon dient tijdens de cursus uitgeschakeld te zijn. In overleg met de docent kan hier-
van afgeweken worden als men zeer dringende telefoon verwacht. (Daarbij kan gedacht wor-
den aan bijvoorbeeld familieleden die wegens noodgevallen of medische situatie de cursist
moeten kunnen bereiken).

•	 Neem voor elke les je lesboeken mee. Tevens zorg je dat je schrijfmateriaal en een rekenma-
chine meeneemt.

•	 De docent kan een cursist uitsluiten van de cursus als volgens zijn mening blijkt dat de cursist
als gevolg van het (inwendige) gebruik van alcohol, medicijnen of verdovende middelen of
enig ander fysieke of psychische oorzaak (bijvoorbeeld overspannen zijn), niet (goed) in staat
is om de opleiding naar behoren te volgen.

•	 Je dient je lesdagen per e-mail door te geven (als je dit nog niet had doorgegeven bij het
inschrijven). Ga nooit spontaan langs bij een leslocatie, zonder het doorgegeven te hebben
via ron@tlec.nl ! De meest actuele planning die van toepassing is staat op de website, samen
met een overzicht van de beschikbare cursusplaatsen.

•	 Je mag de lesdagen bij ons kosteloos verplaatsten. Het maakt ons niets uit wat de reden is,
ziek, geen zin, druk met het werk…zolang je dit wel minimaal de avond ervoor per email of
sms doorgeeft: ron@tlec.nl of +31 646 266 367. Als je niet naar een lesdag komt waarvoor je
jezelf hebt ingeschreven en je hebt je niet afgemeld, dan vervalt het recht op die lesdag !

•	 Deelname aan de cursus is geheel voor eigen risico. TLEC is niet aansprakelijk voor schade,
diefstal, verlies, ongevallen, etc., op de locatie van de cursus.

•	 Op de locatie Montfoort-Utrecht geldt op het industrieterrein een algeheel parkeerverbod op
de openbare weg.

•	 Alle intellectuele eigendomsrechten, inclusief het auteursrecht, die betrekking hebben op
het door TLEC verstrekte en samengestelde onderwijsmateriaal (behoudens in de handel
zijnde boeken) liggen bij TLEC. Niets uit deze uitgaven mag worden verveelvoudigd en/of
openbaar gemaakt zonder schriftelijke toestemming van TLEC.
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Klachten
Tijdens je studie kom je wellicht met allerlei vragen. Je kunt je vraag of probleem stellen aan ons. 
Wij zullen je dan zo goed mogelijk proberen te helpen.

Wij willen je op het hart drukken dat wij open staan voor je vragen. Stel je vraag zo snel mogelijk. 
Hoe sneller je jouw vraag stelt, hoe sneller wij je kunnen helpen om een antwoord te vinden op 
je vraag of probleem.

De beste weg om je vraag te stellen is via: ron@tlec.nl 

Maar je kunt ook ons bereiken via de telefoon. Bel dan direct met Ron Niens op nummer 
0646266367. Je kunt hem bereiken zeven dagen per week van 800 tot 2100 uur.

Je kunt ook schrijven naar:
Transport en logistiek evolutie centrum
Tav Ron Niens
Weegschaalstraat 3
5632 CW Eindhoven.

Naast algemene studievragen kun je  natuurlijk ook ergens ontevreden over zijn. Een klacht kan 
gaan bijvoorbeeld gaan over:

•Het	onbehoorlijk	handelen	van	de	docent/trainer
•Het	onbehoorlijk	handelen	van	de	directie	van	tlec
•Het	onbehoorlijk	handelen	van	andere	personen	werkzaam	bij	tlec
•De	lesmethode,	de	inhoud	van	de	cursus
•De	informatie	die	gegeven	wordt	via	de	website	en	dergelijke

Wij willen je op het hart drukken dat wij open staan voor je klachten. Maak je klacht zo snel mo-
gelijk kenbaar. Hoe sneller je jouw klacht aan ons doorgeeft, hoe sneller wij je kunnen helpen om 
een antwoord te vinden op je klacht, vraag of probleem.

De beste weg om je klacht te door te geven is via: ron@tlec.nl 

Maar je kunt ook ons bereiken via de telefoon. Bel dan direct met Ron Niens op nummer 
0646266367. Je kunt hem bereiken zeven dagen per week van 800 tot 2100 uur.

Je kunt ook schrijven naar:
Transport en logistiek evolutie centrum
Tav Ron Niens
Weegschaalstraat 3
5632 CW Eindhoven.
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Het denken gebeurt voornamelijk in onze hersenen. Denken is het verwerken van informatie. 
Ons denksysteem stelt ons in staat tot heel simpele tot hele complexe informatie te verwerken. 
Simpele zaken zoals koffie zetten, veters knopen en naar het weerbericht luisteren. De com-
plexere zaken zijn bijvoorbeeld auto rijden, de boekhouding doen, een auto repareren of een 
vraagstuk oplossen. 

De mens is heel goed in het herkennen, gebruiken en indien nodig aanpassen van het denkpa-
troon. Denkpatronen zijn clusters van gegevens die wel cluster kunnen ontdekken. Die clusters 
waarmee we succes hebben of baat bij hebben slaan we op in onze hersenen. In gelijksoortige 
situaties halen we dat cluster en patroon naar boven en passen het opnieuw toe. Na verloop 
van tijd gaat dat zelfs automatisch. Denkpatronen zijn dus gewoonten van het denken.

Onze ervaring is dan het totaal van al die patronen die we hebben gecreëerd vanuit het verle-
den. Denk nog maar eens terug aan je eerste autorit. Ging die zo soepel als tegenwoordig? 

Onze hersenen bestaan uit miljarden zenuwcellen en ondersteuningscellen. De zenuwcellen 
zien eruit als een bolletje met draadjes. De draadjes vormen de ingangen (meerdere) en de 
uitgang (één) naar de kern van de cel.  Via de draadjes gaat de informatie van de ene naar de an-
dere cel. Allerlei signalen gaan via een jungle van draadjes en cellen door je hele lichaam heen. 
Er is ooit wel eens geprobeerd om te tellen hoeveel verbinden in het hoofd zitten. Men kwam 
uit op (ongeveer) 100 biljoen verbindingen. (100.000.000.000.000). De snelheid van verplaat-
sing kan wel tot 400 km per uur bedragen.

Het denken gaat nu in essentie via het doorgeven van signalen tussen de verschillende delen 
en cellen van de hersenen. Deze signalen kiezen een bepaalde weg. Ze kiezen voor reeds be-
staande wegen, maar kunnen ook nieuwe wegen aanleggen. In het boek ‘Brainstory’ beschrijft 
Susan Greenfield: “De menselijke hersenen zijn dus kennelijk in staat om nieuwe verbinden te 
vormen in de unieke behoeften van een individu te voorzien. Ze zijn ongelooflijk plooibaar en 
in staat om te leren, zich aan te passen en te verbeteren om vaardigheden die het meest gebru-
ikt worden te verfijnen, puur als gevolg van stimulering.”

En daar gaat het nu om. De hersenen leggen verbinden aan. Is eenmaal een verbinden gema-
akt dan wordt deze verbinding, iedere keer als deze gebruikt wordt, zich versterken. Elke herha-
ling van een bepaalde activiteit verhoogt de waarschijnlijkheid dat de volgende keer datzelfde 
spoor wordt gevolgd.

Studie tips
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1. Maak vooraf een studieplan

Maak een gedetailleerde tijdsindeling voor de duur van je studie en houd hierbij rekening met de datum van de cursus en het 

examen en de tijd die je nodig heeft om de leerstof te herhalen. 

2. Houd je studiedoel helder voor ogen Een goede motivatie is bijzonder belangrijk. Hoe groter je motivatie, des te groter je 

kans op slagen is!  Vooral op de momenten dat je motivatie dreigt af te nemen is het van groot belang dat je jouw studiedoel 

weer even helder voor de geest haalt.

3. Houd een vast studieschema aan Regelmaat tijdens je studie is onontbeerlijk. Regelmaat en inzet zorgen er samen voor 

dat je na enige tijd het juiste studieritme te pakken krijgt. Het is begrijpelijk dat je niet iedere dag evenveel zin hebt om de 

boeken open te slaan, maar bedenk dat er van uitstel afstel komt… Realiseer je dat je al vanaf de eerste studiedag aan het af 

te leggen examen werkt!

4. Zorg voor een rustige omgeving

Niet iedereen verkeert in de ideale situatie om te kunnen beschikken over een eigen studeerkamer. Probeer in ieder geval 

een studieplek te vinden waar je jezelf op je gemak voelt en waarin je niet te snel wordt afgeleid. Tevens is het van belang dat 

je al het studiemateriaal bij de hand heeft.

5. De lesstof bestuderen

Studeren betekent dat je de leerstof moet leren begrijpen. Dit betekent ook dat je de hoofd- van de bijzaken moet prob-

eren te scheiden en dat je in staat moet zijn op een gegeven ogenblik het verband te zien tussen verschillende feiten. Dit is 

natuurlijk niet in één keer mogelijk; kies daarom voor de weg van de geleidelijkheid. Lees de lesstof eerst, probeer daarna 

een samenvatting te maken van de lesstof. Noteer de dingen die onduidelijkheden of vragen bij je opwerpen. Zodra je de 

cursus gaat volgen bij  je docent is het belangrijk dat je weet wat er in de boeken staat. Tijdens de cursus wordt de lesstof 

behandeld, dan kun je ook jouw vragen stellen. Na de cursus kun je de lesstof nog eens doorlezen, samen met jouw aanteke-

ningen. Leer de lesstof na de cursus en controleer vervolgens middels het maken van de vragen of je de lesstof beheerst. Er 

zijn studievakken waar je inzicht in de stof dient te krijgen, maar bij andere vakken staat het “uit het hoofd leren” van allerlei 

kennis centraal. Een goede samenvatting geeft de kern van de lesstof weer en is vlak voor het examen nog eens makkelijk te 

bestuderen. De wetboeken die je ontvangt dien je niet uit je hoofd te leren. Je moet in deze wetboeken kunnen opzoeken. 

Vergelijk het lesmateriaal met wat er in de wetboeken staat. 

6. Verdeel je studietijd

Een paar keer een korte periode studeren is beter dan een lange tijd achtereen. Twee keer een uurtje is beter dan één keer 

twee uur achter elkaar. Pauzes zijn geen tijdverspilling, want het leerproces is niet afgelopen op het moment waarop je 

besluit te pauzeren, want het inpassen van nieuwe leerstof in jouw geheugen neemt ook tijd.

7. Stel je vragen aan je docent

Aarzel niet om, als je iets niet goed begrijpt, je docent of studiebegeleider jouw probleem voor te leggen tijdens de cursus. 

Cursisten die de opleiding schriftelijk volgen kunnen hun vragen via de e-mail stellen.  Stel echter niet “zo maar” vragen, 

probeer er eerst op eigen kracht uit te komen. Je kunt jouw vragen (en huiswerk) ook per e-mail doorgeven via info@tlec.nl.

8. Maak de uitwerkingen en oefen jezelf

Met behulp van de meerkeuzevragen kun je controleren of je de lesstof goed begrepen en opgenomen hebt. Maak regel-

matig de uitwerkingen van de opgaven en wees eerlijk ten opzichte van jezelf. Neem het antwoord niet over uit de lesstof, 

maar probeer het naar eigen inzicht te verwoorden. Hierdoor neemt je de leerstof het beste op.

9. Herhaal de leerstof regelmatig

Uitsluitend door regelmatig te herhalen leert je de stof door en door te kennen. Bedenk dat het herhalen van leerstof, welke 

je reeds beheerst, minder tijd kost dan het leren van nieuwe leerstof.
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