
“vakbekwaam verder”  

“Met jouw motivatie en onze ervaring                
      gaat het zeker slagen”  



Bij TLEC kun je terecht voor het Ondernemerexamen beroepsvervoer. Wij zijn met name gespeci-
aliseerd in het diploma voor het goederenvervoer, maar uiteraard helpen wij je ook verder voor het 
Ondernemerexamen in het personenvervoer. Er zijn dus drie doelgroepen:

•	  het Ondernemerexamen voor het goederenvervoer (transport ondernemer)
•	  het Ondernemerexamen voor het personenvervoer (bus ondernemer)
•	  het Ondernemerexamen voor het personenvervoer (taxi ondernemer)

 

Het starten van je eigen bedrijf in het beroepsgoederen of beroepspersonenvervoer is geen alledaagse 
stap om te nemen. In de opleiding bij TLEC komen alle elementen van bedrijfsvoering aan bod. 
Hiermee word je niet alleen voorbereid op het examen voor het Ondernemerexamen, maar krijg je 
de nodige basis elementen voor de dagelijkse praktijk. De cursus van TLEC kan ook als basis dienen 
voor je ondernemersplan.

 
De opleiding voor het Ondernemerexamen is onderverdeeld in modules. De modules kunnen in 
eigen tempo gevolgd worden. Wij raden je bij voorkeur aan om ze één voor één af te werken, maar 
uiteraard mag je ze ook allemaal tegelijk volgen en in studeren. Zo bepaal je zelf jouw tempo.

 

Als zelfstandig ondernemer in het beroepsgoederen of beroepspersonenvervoer krijg je te maken 
met allerlei wettelijke regels. Dit begint al met het gaan starten met de onderneming. Je hebt name-
lijk een vergunning nodig voor je vervoersactiviteiten. Deze vergunning krijg je als je aan een aantal 
voorwaarden voldoet: vakbekwaam, kredietwaardig en betrouwbaar zijn. De vakbekwaamheid toon 
je aan met een erkend Ondernemerexamen. Het Ondernemerexamen krijg je van het SEB als je 
slaagt voor de ondernemerexamens. Meer informatie over deze 3 eisen: 
www.eigentransportbedrijfbeginnen.nl

 

De opleiding is primair bedoeld voor de startende ondernemer. Maar de complete opleiding voor het 
Ondernemerexamen, of enkele modules van de opleiding kunnen ook waardevol zijn voor bijvoor-
beeld de leergierige chauffeur, planners, bedrijfsleiders, kwaliteitsmanagers of middenkaderperso-
neel.

“Flexibiliteit is ons sleutelwoord”  
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Wanneer je het Getuigschrift Vakbekwaamheid wilt behalen zijn de vier basismodules nodig te 
weten bedrijfsmanagement, personeelsmanagement, financieel management en calculatie. Er zijn 
daarnaast drie branchespecifieke modules: taxi (taxiondernemer), bus (busondernemer), wegvervoer 
goederen en internationaal goederenvervoer (transportondernemer). De branchespecifieke module 
die je wilt volgen, is dus afhankelijk van het soort bedrijf dat je wilt starten.

 
Indien je kiest voor een transportbedrijf doe je de volgende modules:

O  bedrijfsmanagement
O  personeelsmanagement
O  wegvervoer goederen
O  internationaal goederen
O  calculatie
O  financieel management

 
Indien je kiest voor een taxibedrijf doe je de volgende modules:

O  bedrijfsmanagement
O  personeelsmanagement
O  wegvervoer taxi
O  calculatie
O  financieel management

 
Indien je kiest voor een busbedrijf doe je de volgende modules:

O  bedrijfsmanagement
O  personeelsmanagement
O  wegvervoer bus
O  calculatie
O  financieel management

a
lg

e
m

e
n

e
 i

n
fo

r
m

a
ti

e



Je kunt zelf bepalen op welke manier je de cursussen gaat volgen. Iedereen heeft immers zijn eigen 
voorkeur. De modules zijn op twee manieren te volgen
•	  Schriftelijk
•	  Klassikaal.
 
Maar je kunt deze twee ook combineren. Een deel schriftelijk en een deel klassikaal. Of eerst schrifte-
lijk beginnen en later nog (delen) klassikaal volgen.

De leslocatie Montfoort bij Utrecht is centraal in Nederland gelegen. Een vaak genoemd nadeel is 
dat het ver weg is. Uiteraard zal het voor sommige wat verder rijden zijn. Aan de andere kant zijn het 
maar 12 dagen van je leven. Verder werken we in de buurt samen met een aantal bed and breakfast 
voorzieningen. Heb je een module die uit meerdere dagen bestaat dan kun je deze overnachtingsmo-
gelijkheid gebruiken. En door de hoge frequenties van de lessen (elke twee weken herhalen zich de 
vakken) kun je altijd snel inspringen of kun je de modules ideaal combineren met je eigen agenda. 

Heb je deze week of volgende week (extra) tijd over, dan kun je dus altijd snel inspringen voor een of 
meerdere modules.

De modules rouleren doorlopend elke twee weken. Zo kun je dus heel snel en op praktisch elk mo-
ment instappen in de cursus. Het maakt namelijk niet uit met welke module je begint en in welke 
volgorde je de modules afwerkt. Als je alle modules maar binnen vijf jaar hebt afgerond.

 
De mondelinge begeleiding herhaalt zich elke twee weken. Door deze hoge frequentie is het makke-
lijker om je agenda af te stemmen op de lesdagen. De lessen zijn volgens een vast schema:
 
 maandag financieel management
 dinsdag financieel management
 woensdag financieel management
 donderdag financieel management
 vrijdag  personeelsmanagement
 zaterdag bedrijfsmanagement
 zondag 
 maandag calculatie
 dinsdag calculatie
 woensdag calculatie
 donderdag wegvervoer goederen
 vrijdag  wegvervoer goederen
 zaterdag internationaal goederen
 zondag 
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“Met de opleiding van vandaag,
  klaar voor de kansen van morgen”  



Je kiest zelf je tempo. Ons basis advies is om de 6 modules te verdelen over 3 tot 6 maanden. Bij 3 
maanden doe je dus 2 modules per maand. Bij 6 maanden doe je 1 module per maand. Uiteraard 
mag je ook sneller of juist langzamer.

Voor wie wil is er de mogelijkheid om op de woensdag bij financieel management langer te blijven. 
De docent is er dan voor je om kosteloos nog huiswerkbegeleiding te doen. Deze service bieden wij 
ook aan op dinsdag bij calculatie. Je kunt dus bijvoorbeeld na de cursus op je gemak wat eten op de 
locatie en daarna nog samen met de docent je vragen doorlopen.

Per lesdag zijn er maximaal 12 plaatsen. Vol is vol. Op onze website is te zien hoeveel plek er nog is 
op een bepaalde lesdag.

Wie enkel op zaterdag beschikbaar is kan ook op uitsluitend zaterdagen terecht. De zaterdag begelei-
ding herhaalt zich elke 12 weken. 
 

zaterdag 1 financieel management
zaterdag 2 financieel management
zaterdag 3 financieel management
zaterdag 4 financieel management
zaterdag 5 personeelsmanagement
zaterdag 6 bedrijfsmanagement
zaterdag 7 calculatie
zaterdag 8 calculatie
zaterdag 9 calculatie
zaterdag 10 wegvervoer goederen
zaterdag 11 wegvervoer goederen
zaterdag 12 internationaal goederen

Maar bij ons is motto is niet voor niets flexibiliteit. Je kunt de lesdag ook kosteloos verplaatsen. Stel 
je hebt bepaalde data uitgezocht bij het inschrijven, maar het gaat je te traag of te snel. Of je wilt even 
een pauze houden. Geen probleem. Je gereserveerde lesdagen annuleer je dan en je kiest nieuwe 
dagen uit.

Je volgt de cursus dus op de door jouw gewenste locatie en dag die je uit onze planning hebt gekozen. 
Je kunt de modules op verschillende locaties volgen, je kunt weekdagen en zaterdagen mixen. Je kiest 
zelf je tempo, en desgewenst pas je het tempo tijdens de cursus aan, of neem je even een pauze. Als je 
maar binnen 5 jaar alle modules hebt behaald.

Als je een schriftelijke cursus volgt bij ons dan kun je nadien ook nog lesdagen bij nemen. Veel 
cursisten doen dat bijvoorbeeld voor de modules financieel management en calculatie. Typisch de 
vakken waarbij dat beetje hulp van docent een wereld van verschil kan maken.
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“Met de opleiding van vandaag,
  klaar voor de kansen van morgen”  



Hieronder geven wij globaal aan wat de studieduur is. Dit kan per persoon en per module verschil-
len, afhankelijk van je leeftijd, inzicht, algemene kennis en zo verder. De lesdagen duren elk 6 uur. De 
thuisstudie 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  internationaal goederen (1 lesdag en 30 uur thuisstudie)
O  calculatie (3 lesdagen en 30 uur thuisstudie)
O  financieel management (4 lesdagen en 50 uur thuisstudie)

Indien je kiest voor een taxibedrijf doe je de volgende modules:

O  bedrijfsmanagement (1 lesdag en 30 uur thuisstudie)
O  personeelsmanagement (1 lesdag en 30 uur thuisstudie)
O  wegvervoer taxi (alleen schriftelijk, 30 uur thuisstudie)
O  calculatie (3 lesdagen en 30 uur thuisstudie)
O  financieel management (4 lesdagen en 50 uur thuisstudie)

 

Indien je kiest voor een busbedrijf doe je de volgende modules:

O  bedrijfsmanagement (1 lesdag en 30 uur thuisstudie)
O  personeelsmanagement (1 lesdag en 30 uur thuisstudie)
O  wegvervoer bus (alleen schriftelijk, 40 uur thuisstudie)
O  calculatie (3 lesdagen en 30 uur thuisstudie)
O  financieel management (4 lesdagen en 50 uur thuisstudie)
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“Spreid je modules, verhoog je slaagkans 
    en verlaag je studiedruk”  



De schriftelijk 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 helemaal zelf het 
tempo en studiemoment bepalen. Een schriftelijke opleiding vereist, nog meer dan bij de klassikale 
opleiding, wel een juiste houding, mentaliteit en vooral discipline!

Het lesmateriaal bieden we in 3 varianten aan:

•	 TLEC BASIC
•	 TLEC LITE
•	 TLEC FULL
 
TLEC BASIC zijn uitgewerkte eindtermen. Dit zijn de exameneisen op een korte en kernachtige 
manier uitgelegd. Bij de BASIC versie worden er verder geen oefingen of proefexamens beschikbaar 
gesteld. Ook is er geen hulp van een persoonlijke docent en zijn er ook geen online examentrainin-
gen beschikbaar.

TLEC LITE zijn de uitgewerkte eindtermen van de BASIC versie, maar uitgebreid met 3 proefexa-
mens per module met antwoordmodel. In de LITE versie worden er geen wetboeken geleverd, is er 
geen hulp van persoonlijke docent en zijn er ook geen online examentrainingen beschikbaar.

TLEC FULL zijn lesboeken die veel uitgebreider zijn dan de uitgewerkte eindtermen. In de boeken 
zijn bijvoorbeeld allerlei extra voorbeelden opgenomen. Verder zijn bij de FULL editie er werk-
boeken voorzien met oefeningen en proefexamens met antwoordmodel. Tevens is er hulp van je 
persoonlijke docent, en dit zeven dagen per week. Tenslotte krijg je ook toegang tot de website om 
online examentraining te doen.

Het lesmateriaal  van de FULL editie is op een effectieve manier opgebouwd zodat het logisch is om 
in te studeren. Het lesmateriaal wordt elk jaar grondig voorzien van de laatste wijzigingen. 

Door het jaar heen worden kleine wijzigingen via de website kenbaar gemaakt. Evenals examentips. 
Zo kunnen we je altijd voorzien van up to date lesmateriaal. bij de FULL editie. 

Bij de schriftelijke opleiding studeer je dus thuis, op het werk of bijvoorbeeld in de vrachtwagen. Je 
kunt je eigen tempo bepalen, wat handig is als je de studie met thuis en/of het werk moet combine-
ren. Je kunt met de schriftelijke opleiding op elk willekeurig moment starten. De examens worden 
zeer frequent gegeven. Je werkt dus bij voorkeur één module af en gaat dan op examen voor die mo-
dule. Daarna kies je een volgende module uit. Zo kun je de studie en het examen geheel zelf indelen.
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“Spreid je modules, verhoog je slaagkans 
    en verlaag je studiedruk”  



Tijdens de studie van de FULL editie begeleiden we je op verschillende manieren:

•	 Het lesboek geeft de lesstof voor het examen weer. Dit lesboek dien je goed door te nemen.
•	 Het werkboek heeft per hoofdstuk oefeningen. Deze kun je maken om te toetsen of je een be-

paald hoofdstuk goed beheerst.
•	 Het werkboek heeft ook oefenexamens. Deze maak je als je alle hoofdstukken van een module 

hebt doorlopen om te testen of je alle leerstof goed beheerst en of je de verbanden met elkaar 
kunt leggen.

•	 Op de website zijn dan nog aanvullende oefeningen, opdrachten en de antwoorden te vinden.

Wij kijken geen huiswerk voor je na. Wij leveren het LITE en FULL pakket met antwoorden. Je be-
taalt dus niets extra’s voor de antwoorden en je kijkt je huiswerk dus zelf na. Dit is wel zo makkelijk, 
je hebt namelijk direct feedback over je eigen prestatie. Je hoeft dus geen huiswerk op te sturen en 
dan te gaan afwachten tot dat onze docent het heeft nagekeken.

Uiteraard kun je, als je verder nog vragen hebt, ons altijd mailen of bellen voor verdere ondersteu-
ning als je de FULL editie hebt aangeschaft. Wij doen dan ons best om je mail binnen 1 tot 12 uur te 
beantwoorden. En je mag ons dan zeven dagen per week van 8 uur tot 21 uur bellen.

 Je kunt bij de schriftelijke opleiding overigens altijd nog later lesdagen bij kopen. Vooral voor de 
module financieel management en calculatie adviseren wij om de lesdagen te volgen. De docent kan 
dan de verbanden beter benadrukken, zodat het lampje eerder aangaat.
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“Beginnen met een schriftelijke thuisstudie en later de   
                                           lesdagen erbij nemen, ideaal !”  



De klassikale of mondelinge opleiding kent geen minimum aantal deelnemers! Hierdoor is er een 
startgarantie. Zodra er minimaal 1 cursist is gaat de cursus dus gewoon door. Wij vinden het onze 
verantwoordelijkheid als opleider om de lessen vol te krijgen en willen die verantwoordelijkheid niet 
door de cursist laten dragen.

Als cursist ben je er immers niet mee geholpen als je vrije dagen hebt gevraagd, een lesplan hebt ge-
maakt, examens hebt aangevraagd om vervolgens te horen dat de les niet doorgaat over verzet wordt. 
Dat zal je bij ons dus niet gebeuren. De geplande les gaat dus door. 

Tijdens de klassikale opleidingen krijg je les van docenten die de praktijk en de theorie kennen, maar 
bovenal gemotiveerd zijn!
 
Welke klassikale opleiding termijn het best bij je past hangt volledig van je persoonlijke voorkeur 
af in studietempo en mogelijkheden tot het volgen van bepaalde cursusdagen. Door het modulaire 
systeem kies je de lesdagen zelf uit onze planning en daarmee kun je helemaal zelf bepalen of je snel 
of langzaam wilt studeren voor het Ondernemerexamen. Ons basis advies is om de 6 modules te 
verdelen over 3 tot 6 maanden. Bij 3 maanden doe je dus bijvoorbeeld 2 modules per maand. Bij 6 
maanden doe je 1 module per maand. Uiteraard mag je ook sneller of juist langzamer.

De modules rouleren doorlopend elke twee weken. Zo kun je dus heel snel en op praktisch elk mo-
ment instappen in de cursus. Het maakt namelijk niet uit met welke module je begint en in welke 
volgorde je de modules afwerkt. Als je alle modules maar binnen vijf jaar hebt afgerond.
 
De mondelinge begeleiding herhaalt zich elke twee weken. Door deze hoge frequentie is het makke-
lijker om je agenda af te stemmen op de lesdagen. De lessen zijn volgens een vast schema:
 
 maandag financieel management
 dinsdag financieel management
 woensdag financieel management
 donderdag financieel management
 vrijdag  personeelsmanagement
 zaterdag bedrijfsmanagement
 zondag 
 maandag calculatie
 dinsdag calculatie
 woensdag calculatie
 donderdag wegvervoer goederen
 vrijdag  wegvervoer goederen
 zaterdag internationaal goederen
 zondag 
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De leslocatie Montfoort bij Utrecht is centraal in Nederland gelegen. Een vaak genoemd nadeel is 
dat het ver weg is. Uiteraard zal het voor sommige wat verder rijden zijn. Aan de andere kant zijn het 
maar 12 dagen van je leven. Verder werken we in de buurt samen met een aantal bed and breakfast 
voorzieningen. Heb je een module die uit meerdere dagen bestaat dan kun je deze overnachtingsmo-
gelijkheid gebruiken. En door de hoge frequenties van de lessen (elke twee weken herhalen zich de 
vakken) kun je altijd snel inspringen of kun je de modules ideaal combineren met je eigen agenda. 

Voor wie wil is er de mogelijkheid om op de woensdag bij financieel management langer te blijven. 
De docent is er dan voor je om kosteloos nog huiswerkbegeleiding te doen. Deze service bieden wij 
ook aan op dinsdag bij calculatie. Je kunt dus bijvoorbeeld na de cursus op je gemak wat eten op de 
locatie en daarna nog samen met de docent je vragen doorlopen.

Per lesdag zijn er maximaal 12 plaatsen. Vol is vol. Op onze website is te zien hoeveel plek er nog is 
op een bepaalde lesdag.

Wie enkel op zaterdag beschikbaar is kan ook op uitsluitend zaterdagen terecht. De zaterdag begelei-
ding herhaalt zich elke 12 weken. 
 

zaterdag 1 financieel management
zaterdag 2 financieel management
zaterdag 3 financieel management
zaterdag 4 financieel management
zaterdag 5 personeelsmanagement
zaterdag 6 bedrijfsmanagement
zaterdag 7 calculatie
zaterdag 8 calculatie
zaterdag 9 calculatie
zaterdag 10 wegvervoer goederen
zaterdag 11 wegvervoer goederen
zaterdag 12 internationaal goederen

Maar bij ons is motto is niet voor niets flexibiliteit. Je kunt de lesdag ook kosteloos verplaatsen. Stel 
je hebt bepaalde data uitgezocht bij het inschrijven, maar het gaat je te traag of te snel. Of je wilt even 
een pauze houden. Geen probleem. Je gereserveerde lesdagen annuleer je dan en je kiest nieuwe 
dagen uit.

k
la

s
s

ik
a

le
 /

 m
o

n
d

e
li

n
g

e
 c

u
rs

u
s

k
la

s
s

ik
a

le
 /

 m
o

n
d

e
li

n
g

e
 c

u
rs

u
s



Als je een schriftelijke cursus volgt bij ons dan kun je nadien ook nog lesdagen bij nemen. Veel 
cursisten doen dat bijvoorbeeld voor de modules financieel management en calculatie. Typisch de 
vakken waarbij dat beetje hulp van docent een wereld van verschil kan maken.

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.

Het maakt niet uit met welke module je begint en in welke volgorde je de modules doet. Je kunt dus 
altijd wel binnenkort instromen op een locatie met een willekeurige module.

Dus via onze planning kun je zelf kiezen welke module je wanneer doet. De volgorde waarin je de 
modules volgt speelt geen rol. Ook kun je per module een andere locatie kiezen. 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 drie maanden. tot zes maanden. 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 !
 
Door het modulaire systeem maakt het niet uit welke module je wanneer volgt. De volgorde van 
de modules is dus willekeurig. Het maakt dan ook niet uit met welke module je gaat beginnen. Wij 
adviseren om de modules stuk voor stuk af te werken, dan houd je de aandacht iedere keer bij één 
module.  Je kunt hierdoor ook de modules apart bestellen bij ons, waardoor je de kosten kunt sprei-
den. Maar je kunt ook de modules voor het Ondernemerexamen in complete pakketten bestellen. Je 
krijgt dan een korting ten opzichte van de losse modules.

Om deze opleiding (VMBO niveau) te volgen is er geen vooropleiding vereist. Wij verwachten echter 
wel een aantal zaken van je om deze opleiding met succes te kunnen afronden:
·         goede beheersing van de Nederlandse taal
·         motivatie en inzet

Wellicht heeft u met uw diploma(‘s) de mogelijkheid tot vrijstellingen.

Als je eens een beeld wilt vormen van hoe wij de cursusdagen verzorgen, kom dan gerust een langs 
tijdens een cursusdag. Je kunt dan vrijblijvend een deel van de lesdag beleven, met de docent en de 
cursisten praten. Ook het lesmateriaal kun je dan zien. 
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“Als je het zelf probeert zul je versteld staan van je kunnen”  
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Vaak wordt er gevraagd of wij versnelde opleidingen aanbieden. 

Dat kan, je kunt binnen twee weken alle modules doorlopen. 

Maar let op, we zijn geen voorstander van de versnelde opleidingen. De cursus is op zichzelf al 
intensief genoeg. Het combineren van de cursus Ondernemerexamen met privé en thuis is een hele 
uitdaging. Daarom adviseren wij je er goed over na te denken of het voor jezelf wel haalbaar is om in 
twee weken alle modules te doorlopen.

Je kunt er ook voor kiezen om de 6 modules in vier weken versneld te doorlopen, dat misschien al 
meer haalbaar. 

Mocht je er tussendoor achter komen dat het je inderdaad te snel gaat, dan is het nog geen probleem. 
Je kunt bij ons immers altijd kosteloos je lesdagen weer verzetten en het wat rustiger aan gaan doen.
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“Als je het zelf probeert zul je versteld staan van je kunnen”  



Voor elk deelexamen voor het Ondernemerexamen hebben wij speciaal lesmateriaal ontwikkeld.

Het lesmateriaal bieden we in 3 varianten aan:

•	 TLEC BASIC
•	 TLEC LITE
•	 TLEC FULL
 
TLEC BASIC zijn uitgewerkte eindtermen. Dit zijn de exameneisen op een korte en kernachtige 
manier uitgelegd. Bij de BASIC versie worden er verder geen oefingen of proefexamens beschikbaar 
gesteld. Ook is er geen hulp van een persoonlijke docent en zijn er ook geen online examentrainin-
gen beschikbaar.

TLEC LITE zijn de uitgewerkte eindtermen van de BASIC versie, maar uitgebreid met 3 proefexa-
mens per module met antwoordmodel. In de LITE versie worden er geen wetboeken geleverd, is er 
geen hulp van persoonlijke docent en zijn er ook geen online examentrainingen beschikbaar.

TLEC FULL zijn lesboeken die veel uitgebreider zijn dan de uitgewerkte eindtermen. In de boeken 
zijn bijvoorbeeld allerlei extra voorbeelden opgenomen. Verder zijn bij de FULL editie er werk-
boeken voorzien met oefeningen en proefexamens met antwoordmodel. Tevens is er hulp van je 
persoonlijke docent, en dit zeven dagen per week. Tenslotte krijg je ook toegang tot de website om 
online examentraining te doen.

Het lesmateriaal  van de FULL editie is op een effectieve manier opgebouwd zodat het logisch is om 
in te studeren. Het lesmateriaal wordt elk jaar grondig voorzien van de laatste wijzigingen. 

Door het jaar heen worden kleine wijzigingen via de website kenbaar gemaakt. Evenals examentips. 
Zo kunnen we je altijd voorzien van up to date lesmateriaal. bij de FULL editie. 

Tijdens de studie van de FULL editie begeleiden we je op verschillende manieren:

•	 Het lesboek geeft de lesstof voor het examen weer. Dit lesboek dien je goed door te nemen.
•	 Het werkboek heeft per hoofdstuk oefeningen. Deze kun je maken om te toetsen of je een be-

paald hoofdstuk goed beheerst.
•	 Het werkboek heeft ook oefenexamens. Deze maak je als je alle hoofdstukken van een module 

hebt doorlopen om te testen of je alle leerstof goed beheerst en of je de verbanden met elkaar 
kunt leggen.

•	 Op de website zijn dan nog aanvullende oefeningen, opdrachten en de antwoorden te vinden.
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“Bijbetalen voor de antwoorden ?
  Die horen er gewoon bij !”  

“Als je het zelf probeert zul je versteld staan van je kunnen”  



Wij kijken geen huiswerk voor je na. Wij leveren het LITE en FULL pakket met antwoorden. Je be-
taalt dus niets extra’s voor de antwoorden en je kijkt je huiswerk dus zelf na. Dit is wel zo makkelijk, 
je hebt namelijk direct feedback over je eigen prestatie. Je hoeft dus geen huiswerk op te sturen en 
dan te gaan afwachten tot dat onze docent het heeft nagekeken.

Uiteraard kun je, als je verder nog vragen hebt, ons altijd mailen of bellen voor verdere ondersteu-
ning als je de FULL editie hebt aangeschaft. Wij doen dan ons best om je mail binnen 1 tot 12 uur te 
beantwoorden. En je mag ons dan zeven dagen per week van 8 uur tot 21 uur bellen.

Wij leveren de verschillende edities als complete pakketten of in losse modules. Wie gespreid wil 
betalen of maar enkele modules moet doen kiest voor de losse modules. Je kunt dan per module 
bestellen.

In de complete pakketten (zowel schriftelijk als klassikaal) zitten alle modules voor een bepaalde 
doelgroep. Het voordeel van een pakket is dat er een korting in is verwerkt ten opzichte van alle 
modules los bestellen.
 
Verder bieden we voor de FULL editie nog de mogelijkheid om toch het compete pakket aan te 
schaffen en gespreid te betalen. Op de website staat hiervoor een aparte prijslijst.
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Bij TLEC studeer je dus flexibel, hoe, waar en wanneer je wilt.

 

Onze sterke punten:

•	 Speciaal ontwikkeld lesmateriaal: nét even beter. Bij TLEC krijg je in met de BASIC en LITE ver-
sie een simpel boek, voor wie niets meer wil. Bij de FULL editie krijg je lesmateriaal dat speciaal 
is ontwikkeld voor de cursus ondernemerexamen beroepsgoederenvervoer. En dát merk je! Lek-
ker leesbaar en extra uitleg precies waar het nodig is.

•	 Binnen 24 uur feedback van je docent bij de FULL editie. Het versturen van vragen over de cur-
sus tussen jou en je docent gaat direct. TLEC controleert de docenten op snelheid én kwaliteit. 
En in de regel heb je binnen 1-12 uur antwoord terugontvangen.

•	 Deskundige begeleiding. De docenten van TLEC werken ook in de praktijk en hebben jarenlange 
ervaring. Als je een vraag hebt, geven ze daarom geen standaard antwoorden, maar begeleiding 
waar je echt wat aan hebt bij de FULL editie. In je studie en in de praktijk!

•	 7 dagen op 7, van 8.00 uur tot 21.00 uur telefonisch contact mogelijk bij de FULL editie. En zijn 
we tijdelijk even niet bereikbaar, omdat de docent voor de klas staat, dan reageren we binnen 2 
uur op een ingesproken bericht.

•	 Extra informatie en oefeningen via onze website bij de FULL editie. Regelmatig up to date oefe-
nen voor jouw cursus ondernemerexamen beroepsgoederenvervoer

•	 Sneller door je studie met speciale oefenvragen bij de FULL editie. Door onze bijna ontelbare 
vragen kun je jezelf controleren. Je hebt snel in de gaten of je bepaalde kennis voldoende be-
heerst.

•	 Onze kennis, jouw motivatie. De unieke combinatie.
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Het CCV-SEB neemt examens af ter verkrijging van de ondernemersvakbekwaamheid voor het 
Beroepsgoederen- en Beroepspersonenvervoer over de weg.  Het SEB is erkend bij de Regeling Erken-
ning Vakdiploma’s voor het Beroepsvervoer van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat van 3 april 
2002, Staatscourant 72. Het SEB is erkend door de Minister van VROM (art. 11, lid 1, onder c van het 
BIA en art. 5, lid 1, onder c van het RIA), Staatscourant 127.

Zelfs het examen doen bij het CCV-SEB gaat modulair. Je doet de examens voor financieel manage-
ment en calculatie via een schriftelijk examen. Dit examen wordt elke maand meerder keren op een 
vast tijdstip georganiseerd in wisselend Utrecht, Dordrecht, Asten, Alkmaar of Zwolle

Voor de andere vakken doe je een computerexamen op een SEB computerlocatie. Er zijn 18 locaties in 
Nederland, dus er is er altijd eentje in je buurt. Het computerexamen kun je dus in principe elke week 
doen op werkdagen.

Je schrijft je voor de examens in via een speciaal inschrijfformulier van het CCV-SEB (examenbu-
reau). Na het inschrijven en betalen van de examens krijg je van het CCV-SEB een inlogcode om op 
internet een examendatum uit te zoeken voor de verschillende modules.
 
Houdt er rekening mee dat voor de computerexamens er een verwerkingstijd is van 14 dagen vooral 
eer je op examen kunt. De wachttijden voor het examen financieel en calculatie kunnen oplopen tot 2 
maanden. Houdt hier rekening mee bij het plannen van je lesdagen.
 
•	 Examenlocaties voor alle modules, behalve financieel en calculatie http://www.cbr.nl/location.

pp?option=map&ExamenTypeIDs=31
•	 Openingstijden van de examenlocaties (eerst hierboven de link bekijken voor de locatie) voor alle 

modules, behalve financieel en calculatie  http://www.toetscentra.nl/openingstijden.htm
•	 Examenlocaties voor financieel en calculatie http://www.cbr.nl/location.

pp?option=map&ExamenTypeIDs=32
•	 Examendata voor financieel en calculatie http://www.cbr.nl/10577.pp

Voordelen
•	 De kandidaat kan zelf locatie, datum en tijdstip kiezen.
•	 De kandidaat kan uit meer examenmomenten kiezen voor de modules Calculatie en Financieel 

Management.
•	 De reistijd en wachttijden nemen af.
•	 De kandidaat heeft de uitslag sneller in huis. Bij de computerexamens vaak al na 3-4 werkdagen! 

De uitslagen van de examens Financieel management en Calculatie zijn over het algemeen pas na 
6 weken beschikbaar.

•	 De kandidaat heeft het getuigschrift/diploma sneller in huis.
•	 Het aantal deelnemers per examen is kleiner.
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“15.000 examens per jaar, wanneer is die van jou ?”  
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“15.000 examens per jaar, wanneer is die van jou ?”  

U kunt ook een vrijstelling voor een module krijgen, als u in het bezit bent van andere diploma’s en 
bijbehorende cijferlijsten. Vrijstellingen zijn mogelijk voor alle modules, met uitzondering van het 
examen Afvalstoffen.

Als u een verzoek voor een vrijstelling voor een module wilt indienen, kunt u eerst de lijst met meest 
voorkomende diploma’s raadplegen. Als uw diploma op deze lijst voorkomt, wordt de vrijstelling 
toegekend. U dient wel het aanvraagformulier in te vullen en de kosten te betalen. Daarna krijgt u 
schriftelijk bericht van de toekenning van het verzoek.

Om eventueel een vrijstelling toe te kunnen kennen, moet uw diploma aan een aantal voorwaarden 
voldoen. Alleen diploma’s van een afgeronde hogere of technische opleiding komen in aanmerking 
voor een vrijstelling. een propedeuse komt niet in aanmerking voor vrijstelling. Uw diploma moet 
minimaal van een, aan de Ondernemersexamens, gelijkwaardig niveau zijn. De Ondernemersexa-
mens worden op MBO4 niveau afgenomen. De gelijkwaardigheid moet zowel inhoudelijk als op 
onderwijsniveau aangetoond kunnen worden. 

Deze aanvullende informatie bestaat bij voorkeur uit exameneisen, toetsmatrijzen, leerdoelen of 
kwalificatiedossiers van uw opleiding. Op basis van deze informatie kan een inhoudelijke controle op 
overlap tussen uw opleiding en de Ondernemersexamens uitgevoerd worden.

De uitkomst van deze controle wordt voorgelegd aan het bestuur van de Stichting Examenbureau 
Beroepsvervoer (SEB). Het bestuur neemt de uiteindelijke beslissing over de toekenning van een 
vrijstelling.

Dit traject kan enige tijd in beslag nemen. Wij streven er naar om uw verzoek binnen zes weken te 
behandelen. De afdeling Ondernemersexamens zal u schriftelijk op de hoogte stellen van de uit-
komst van het verzoek om vrijstelling.

Indien u het niet eens bent met het oordeel van het bestuur, kunt u een bezwaar indienen bij het 
bestuur SEB. Het bestuur neemt binnen zes weken een besluit en stelt u daarvan schriftelijk op de 
hoogte.

Wilt u weten of u een vrijstelling kunt krijgen? Vul het aanvraagformulier in en stuur dit samen met 
een kopie van uw diploma’s met bijbehorende cijferlijsten naar CCV Afdeling Ondernemersexamen, 
Postbus 1810, 2280 DV te Rijswijk.

Het aanvragen van een vrijstelling, ongeacht voor hoeveel modules u eventueel vrijstelling krijgt, 
brengt kosten met zich mee. 

Voor meer informatie en de benodigde formulieren:
http://www.ondernemerdiplomas.nl/vrijstellingen.html 
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Wij kunnen u verwijzen en helpen met diverse subsidie mogelijkheden.

Wij zijn erkend opleider voor de subsidies via de SOOB.

Voor de klassikale transportmodules kunt u tot maximaal 300 euro subsidie verkrijgen per module !

U kunt dus voor een complete klassikale cursus tot 1.800 euro terug krijgen via de SOOB subsidie.

Bedrijven kunnen alleen subsidies krijgen, als zij opleidingen en trainingen afnemen bij een gecer-
tificeerde opleider. Deze subsidie is beschikbaar voor de scholing van werkenden. Vanaf 1 maart 
2011 is door VTL een subsidiepunt ingericht: www.soobsubsidiepunt.nl Hier kunnen bedrijven (of 
opleiders namens de bedrijven) de subsidie-aanvragen indienen in een volledig geautomatiseerde en 
gebruiksvriendelijke webapplicatie.

Ook via Colland kunt u een subsidie aanvraag doen. Het ESF Webportal voor de sectoren Hoveniers- 
en Groenvoorziening, Loonwerk en Glastuinbouw en Open Teelten Boomkwekerij, Landbouw en 
Tuinbouw.
Colland Arbeidsmarkt ESF helpt werkgevers, (zelfstandig) ondernemers en ZZP-ers in de vier ge-
noemde sectoren met ESF subsidie.

ESF subsidie is bedoeld voor het scholen van werkenden tot en met MBO-4 niveau.

Als u werkzaam bent in een van deze sectoren, kunt u eenvoudig ESF subsidie aanvragen via dit web-
portal. Voor cursussen kunt u tot maximaal 40% ESF subsidie krijgen op de out-of-pocketkosten.

De subsidie aanvraag doet u zelf via http://www.colland-esf.nl/

Tenslotte kunt u ook subsidies aanvragen via logistiekfonds.nl, waar u mogelijk tot 40% subisidie 
kunt krijgen.
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“Vorig jaar waren er 3.955 eigen rijders in Nederland. 
Wanneer doe jij je vergunning anvraag?”  



“Vorig jaar waren er 3.955 eigen rijders in Nederland. 
Wanneer doe jij je vergunning anvraag?”  

Kortom, bepaal zelf welke modules u volgt, hoe u ze volgt, wanneer u ze volgt. Bepaal ook zelf hoe, 
waar en wanneer u het examen volgt. Flexibiliteit betekent studiedruk spreiden en dat geeft een 
betere kans op slagen. En onze flexibiliteit vindt u nergens ander terug. Op onze website staan de 
actuele data, prijzen en een inschrijfformulier.

Dus waarom zou je kiezen voor TLEC ?

Cursuslesdaggarantie. bij de klassikale cursussen gaan de lesdagen altijd door. onze minimum deel-
nemers eis is dus 1 cursist. wij hanteren geen minimum eis, omdat wij van mening zijn dat het risico 
om genoeg deelnemers te hebben bij ons als opleider ligt en niet bij jou als cursist. u heeft immers al 
uw vrije dag gepland en misschien zelfs al een examen gepland.

Flexibel, je kiest zelf je lesdagen uit de beschikbare planning. Je mag daarbij kosteloos wisselen.

Je kunt niet naar een lesdag komen? Want je hebt het te druk, je hebt geen zin, je hebt gisteren een 
spontaan feestje gehad. Je laat het ons uiterlijk de avond voor de cursus weten en je verzet je lesdag 
kosteloos.

Wil je er wat langer over doen, dat kan. Wij blijven voor je klaar staan tot en met het laatste examen. 
Wij leggen je dus geen tijdslimiet op om de cursus af te ronden. De tijdslimiet komt van het examen-
bureau en die is maximaal 5 jaar.

Gaat het te langzaam of te snel? Je verzet je lesdagen kosteloos.

Wanneer wil je beginnen? Het maakt niet uit met welke module je begint, je vindt dus in onze plan-
ning altijd wel een module om volgende week mee van start te gaan. Je hoeft dus niet te wachten op 
een volgend cursusblok.

Up to date lesmateriaal. Wij vernieuwen regelmatig ons lesmateriaal, aangepast aan de (nieuwste) 
examentermen en wettelijke richtlijnen.

Wij laten onze opdrachten controleren door het examenbureau.

Heb je bij ons de cursus gekocht en is het lesmateriaal al wat ouder? Geen probleem, je hoeft geen 
nieuwe boeken bij ons te kopen als je de FULL editie hebt. Via onze website krijg je altijd de updates 
ter beschikking, zonder extra kosten.
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“Je staat op het punt een juiste keuze te maken”  



Je krijgt bij ons bij de werkboeken van de FULL editie gewoon de antwoorden geleverd. Je hoeft dus 
niet extra te betalen om over de antwoorden te kunnen beschikken.

Omdat je de antwoorden bij de boeken krijgt van de FULL editie kun je meteen je eigen studievoort-
gang controleren. Je hoeft dus geen huiswerk op te sturen en dan te wachten op ons, je krijgt meteen 
de feedback omdat je zelf de antwoorden nakijkt

Heb je vragen tijdens je studie en heb je de FULL editie ? Je mailt ons en wij beantwoorden je mail in 
de regel binnen 1 tot 12 uur. Zit je helemaal in paniek? bel ons dan van 8 uur tot 21 uur, 7 dagen per 
week, dus ook op zondag. Nemen wij de telefoon op dat moment niet op, dan staan we zelf voor de 
klas en bellen je in de eerste pauze op.

Tijdens de klassikale cursus laat je de boterhammen gerust thuis, de lunch is geregeld.

Wil je geen uitgebreide begeleiding bij je cursus, kies dan voor de BASIC of LITE versie.

Heb je zelf een groep cursisten bij elkaar? Neem dan contact met ons op voor een voorstel op maat, 
wij verzorgen graag de cursus bij je “thuis”.

met jouw motivatie en onze ervaring gaat het zeker slagen !
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Meer informatie?

•	 website www.ondernemerdiplomas.nl

•	 mail ons info@tlec.nl

•	 bel +31 646 266 367

Wij zijn bereikbaar 7 dagen op 7 dagen van 8.00 uur tot 21.00 uur. Mochten we onverhoopt toch niet 
de telefoon aannemen. Laat eventueel een voice-mail bericht achter en we bellen je in de regel bin-
nen 2 uur terug.

TLEC Nederland
Weegschaalstraat 3
5632 CW Eindhoven

 
BTW NL154598409B01
Kamer van Koophandel 17174285

Rekeningnummer 67 63 74 417
IBAN nummer NL92INGB0676374417
BICcode INGBNL2A.
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Examenbureau

SEB-CCV Ondernemersexamens
Postbus 1810 2280 DV Rijswijk

De afdeling Ondernemersexamens is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 17.30 uur

via telefoonnummer 0900 0210 (let op, moeilijk of niet te bereiken vanuit het buitenland).

Vanuit het buitenland belt u: +31 88 22 72 900

via de fax op nummer (070) 372 07 99.

website www.cbr.nl en klik op ondernemers onder ccv. 

 

 

“denken alleen brengt niets in beweging, wanneer begin jij eraan?”  


