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√   DAADKRACHTIG

√   BETROKKEN

√   PROFESSIONEEL



In 1976 is mijn vader Ko Dek gestart als 

zelfstandige rij-instructeur voor de auto. Door 

mond-tot-mondreclame groeide het aantal 

leerlingen en had hij al snel hulp van familie 

nodig om alle lessen te kunnen verzorgen. 

Naast de auto werd het wagenpark ook 

uitgebreid met motoren en vrachtauto’s. 

In 1995 hebben we een uniek 

verkeersoefenterrein aangelegd en dit terrein 

is nu in totaal 4,5ha. groot. Op het terrein 

verzorgen wij veiligheid- en antisliptrainingen 

voor auto’s, motoren en vrachtwagens voor 

particulieren en bedrijven. Het terrein wordt 

ook gebruikt voor (nascholing) opleidingen 

en trainingen zoals bv. Manoeuvreren, 

rijvaardigheidstrainingen en chauffeursdagen. 

In Goes, Terneuzen en Bergen op Zoom 

beschikken wij over een opleidingslocatie voor 

onze logistieke opleidingen. Deze opleidingen 

verzorgen wij ook op de locatie van de klant. 

Met certificeringen bij het SOOB, SSVV, IPAF 

en TCVT bieden wij elke gewenste logistieke 

opleiding op maat. 

Wij hebben inmiddels bijna 70 medewerkers en 

we zijn dagelijks bezig de veiligheid op de weg 

en de werkplek te verbeteren. Onze instructeurs 

beschikken naast het WRM diploma ook over de 

benodigde specifieke vakkennis. We zijn dan ook 

trots u deze brochure te presenteren, met het 

overzicht van al onze opleidingen en trainingen. 

Voor complete informatie kunt u terecht op onze 

website of bij één van onze opleidingsadviseurs. 

Jos Dek
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Daarnaast hecht 
Dek Opleidingen er veel 
waarde aan bekend te staan 
als professionele opleider, 
die daadkrachtig handelt 
ten opzichte van haar 
klanten en betrokken is bij 
de ontwikkeling van haar 
klanten en cursisten. Dit 
realiseren we op de volgende 
manier:

√   KWALITEIT

√   CURSUSAGENDA

√   OPLEIDINGSPLATFORM

√  VAST CONTACTPERSOON

√  ALL-IN TARIEVEN

√  ERKENNINGEN

√  FLEXIBEL

Kwaliteit staat bij ons hoog in het vaandel. We vinden het belangrijk dat 

onze klanten kwalitatief hoogwaardige opleidingen kunnen volgen door 

goede instructie en begeleiding. Deze worden verzorgd door onze bevlogen 

docenten met jarenlange praktijkervaring.

Een toegankelijke cursusagenda die 24/7 inzichtelijk is via www.dek.nl

Volledige ontzorging door middel van uw eigen klantenportaal.

Een vast contactpersoon binnen Dek die altijd op de hoogte is van de 

situatie en snel kan schakelen. 

Geen verrassingen achteraf. Tarieven zijn all-in, dus inclusief certificaat, 

koffie/thee en lunch.

Certificeringen en erkenningen door onder andere: 

STL, FAM, SOOB, IPAF, SSVV en KNMV

Behoefte aan individuele begeleiding, juist meer aan e-learning 

of cursussen met een grote groepsomvang? We passen ons 

graag naadloos aan naar de wensen en behoeftes van de klant.

Dek Opleidingen is 

de opleidingsspecialist op gebied 

van verkeer, veiligheid en logistiek. 

Met vestigingen in Zeeland en het 

westen van Brabant, een kwalitatief 

hoogwaardig landelijk netwerk aan 

opleiders en mogelijkheid tot in-

company training bieden wij klanten 

zowel regionaal, als landelijk 

maatwerk aan. 



Met meer dan 2350 praktijk examens per jaar is 

Dek Opleidingen specialist voor zowel kleine als 

grote rijbewijzen. Wij onderscheiden ons door een 

kwalitatief goede opleiding waarin veiligheid cen-

traal staat. Door goede instructie en begeleiding 

van de instructeur en duidelijke communicatie 

vanuit ons kantoor helpen wij onze kandidaten op 

weg naar een veilige verkeersdeelname. Voor de 

volgende rijbewijzen kunt u bij ons terecht:

• AM - Brommer

• AM4 - Brommobiel

• A - Motor

• B - Auto

• BE - Auto met aanhanger

• C1(E) - Klein vrachtautorijbewijs (met aanhanger)

• C(E) - Vrachtwagenrijbewijs (met aanhanger)

• D(E) - Bus rijbewijs (met aanhanger)

• LZV - Lang zwaar vervoer

R I J B E W I J Z E N
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AM A

C1(E) D(E)

B BE

C(E) LZV

VAARBEWIJS

Dek Opleidingen is de specialist op 

gebied van het vaarbewijs & Mari-

fonie certificaat. Vanuit onze thuis-

havens in Zeeland en het westen 

van Brabant bieden wij meerdere 

vaarbewijs opleidingen aan. Daar-

naast zijn we door middel van ons 

landelijk kwalitatief hoogwaardig 

netwerk en de mogelijkheid van 

in-company trainingen de opleidin-

gen te verzorgen op de locatie van 

de klant. Zo zijn we in staat om op 

landelijk niveau maatwerk aan te 

bieden.

CHAUFFEURSDIPLOMA TAXI 

Taxichauffeur worden? Hiervoor heb 

je een speciaal diploma nodig. Dek 

Opleidingen is de specialist die je 

hier graag bij helpt. Dit doen we op 

onze vestigingen in Goes en Bergen 

op Zoom. Voor de taxi-opleiding 

dien je zowel theorie (TVT), als een 

praktijk onderdeel te volgen (TVP). 

Het theorie onderdeel bestaat 

uit thuisstudie met een boek en 

e-learning. Deze kan aangevuld 

worden met 2 cursusavonden. Het 

praktijk onderdeel kan je volgen 

in een voertuig van Dek, maar ook 

in het voertuig van je (potentiele) 

werkgever. Kortom, bij Dek Opleidin-

gen zorgen we voor een opleiding 

op maat.

√   VAARBEWIJS 1

√   VAARBEWIJS 2

√   BASISCERTIFICAAT MARIFONIE

TREKKERRIJBEWIJS (T)
Je wilt je trekkerrijbewijs halen en 

zoekt een rijschool in de omgeving van 

Goes, Bergen op Zoom of Terneuzen. 

Dek Opleidingen helpt jou op weg. 

Om trekker te mogen rijden moet je 

theorie-examen doen. Ook ga je de 

weg op om je voor te bereiden op het 

praktijkexamen.

Het trekkerrijbewijs bestaat nog niet 

zo heel lang: op 1 juli 2015 is het inge-

voerd. was je op die datum 18 en had 

je al je rijbewijs? Dan mag je gewoon 

een trekker besturen. Anders moet je 

het aparte trekkerrijbewijs halen om de 

openbare weg op te mogen.



B H V  E X P E R I E N C E  C E N T R E
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MET TROTS PRESENTEREN WIJ JULLIE 
ONS NIEUWE BHV EXPERIENCE CENTRE. 
Op onze locaties in Goes en Bergen op Zoom hebben wij een BHV Experience 

centre gebouwd om onze cursisten de complete cursus ervaring te geven. Hier-

door komen training en realiteit nog dichter tot elkaar. Een brandje blussen, het 

gebruik van een AED, het verplaatsen van een slachtoffer, alles komt aan bod. 

Nieuwsgierig?! Scan de QR-code en bekijk onze introductie film.

CURSUS INHOUD
De onderstaande onderwerpen behandelen we tijdens de cursus: 

• Levensreddend handelen (bijvoorbeeld het aanleggen van verbanden) 

• Reanimatie & AED

• Brandbestrijding 

• Ontruiming en alarmering

• Ontruimingsoefeningen

• BHV ploegleider

• Hulpverlener geïsoleerde arbeid

Het is ook mogelijk om een 

officieel NIBHV certificaat te 

behalen als je een BHV cursus 

volgt bij Dek Opleidingen. Als 

voorbereiding op de cursus en 

als naslagwerk ontvang je een 

NIBHV lesboek. Deelnemers 

ontvangen na het behalen 

van het examen het NIBHV 

certificaat.

Binnen de verschillende vormen van de Antislipcursus 

behandelen wij een stuk theorie en uiteraard veel praktijk. 

Binnen de theorie kun je denken aan ongevalsoorzaken, 

reactietijd, bandentechniek, bochten techniek en remafstand. 

Op het gebied van praktijk gaan we de theorie-onderwerpen 

ondervinden. Denk hierbij aan noodstops op verschillende 

soorten wegdek.

Daarnaast zal ook een stuk remmen, uitwijken en bochten 

rijden/remmen behandeld worden. Leuk en leerzaam!

CHAUFFEURSDAG CODE 95

BAANTRAINING PRAKTIJK CODE 95

TEAMUITJE

ANTI-SLIPTRAINING HALVE/HELE DAG

R I J VA A R D I G H E I D S C E N T R U M

MOGELIJKHEDEN:

√   LEERZAAM EN LEUK

√   UNIEK EIGEN SLIPTERREIN

√   GEZELLIG DAGJE UIT

√   GOED VOOR DE TEAMBUILDING

R O L L - O V E R  P R OT E C T I O N

Middels ons rijvaardigheidcentrum in Goes heb-

ben we al veel klanten geholpen op gebied van 

rijoptimalisatie.Zo beschikken we ook over de 

opleiding veilig rijden met tankoplegger. Vanuit 

het rijvaardigheidscentrum in Goes oefen je met 

de kanteltrailer van Dek. Deze 1-daagse cursus 

bevat een theorie onderdeel dat bestaat uit de 

wettelijke eisen en veiligheidsinstructie van lading 

en voertuig. Het praktijk onderdeel bestaat uit het 

veilig besturen en bedienen van het voertuig met 

tankoplegger in verschillende situaties.



LO G I S T I E K E  O P L E I D I N G E N
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Heftruck

Hoogwerker

Verreiker

Terminaltrekker

Reachstacker

Reachtruck

EPT

Vanuit onze logistieke opleidingscentra in Goes, 

Bergen op Zoom en Terneuzen verzorgen wij een breed 

scala aan opleidingen voor onze klanten. Vanwege de 

veiligheidsrisico’s stelt de Arbowet werkgevers verplicht 

om werknemers een deugdelijke instructie mee te geven 

omtrent risicovolle situaties. Door middel van onze 

vestigingen zijn wij in staat klanten dichtbij huis op maat 

te helpen in Zeeland en het westen van Brabant. Door ons 

kwalitatief hoogwaardig landelijk netwerk aan opleiders 

en het verzorgen van in-company training kunnen we 

klanten ook landelijk maatwerk aanbieden.

EXTERN TRANSPORT
Veilig werken met de...

• autolaadkraan (TCVT)

• verreiker, star of roterend (SOG/TCVT)

• schaar 3a en mobiele boomhoogwerker 

3b/ andere types (SSVV/IPAF)

• bovenloopkraan <10 ton, >10 ton en  

verplaatsen en aanslaan van lasten 

(SSVV/TCVT)

• portaalkraan

• kadekraan/ hijskraan

• container portaalkraan

• havenkraan t.b.v. op- & overslag

• straddle carrier

• mini/ midigraver/ grafdelver

• shovel-/ wiellader

• terminaltrekker

• unimog

• reachstacker

• meeneemheftruck/ kooiaap

INTERN TRANSPORT
Veilig werken met de...

• vorkheftruck basisopleiding

• vorkheftruck herhalingsopleiding

• reachtruck basisopleiding

• reachtruck herhalingsopleiding

• zijlader

• elektrische pallettruck (EPT)

• stapelaar

• hoogbouwtruck

Staat de benodigde

 opleiding er niet bij?

Als specialist bieden 

we graag maatwerk aan. 

Neem contact met ons op 

om de mogelijkheden te 

bespreken.



V E R T I C A A L  T R A N S P O R T  ( TC V T )

Machinisten die hijswerkzaamheden verrichten op een 

bouwplaats met een bedrijfslastmoment van 10 ton de 

meter dienen in bezit te zijn van een TCVT certificaat.

Door ons kwalitatief hoogwaardig landelijk netwerk en 

mogelijkheid van in-company training helpen we klanten 

landelijk op maat. Op deze manier ontwikkelen werkne-

mers hun kennis en vaardigheden in eigenwerkomge-

ving. Vanuit onze vestigingen in Zeeland en het westen 

van Brabant zijn we in staat om klanten dichtbij huis 

maatwerk aan te bieden.

Daarnaast biedt Dek Opleidingen de mogelijkheid om de 

bijscholingscursus te volgen voor het TCVT certificaat. 

Hierbij leren deelnemers werken volgens de nieuwste 

ontwikkelingen op het vakgebied. Tevens is het mogelijk 

om de TCVT bijscholing mee te laten tellen voor de ver-

plichte nascholing beroepschauffeurs (code 95).

www.dek.nl  |  info@dek.nl     
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VEILIGHEIDSADVISEUR 
WEGVERVOER (ADR) 
BINNENWATER (ADN) EN 
SPOOR (RID)
EU-regelgeving verplicht bedrijven 

die gevaarlijke stoffen vervoeren, 

opslaan of overslaan een veilig-

heidsadviseur aan te wijzen. De 

veiligheidsadviseur moet adviseren 

over de toepassing van de juiste 

regels. Daarnaast heeft deze een 

controlerende en rapporterende 

taak. Gecertificeerde veiligheidsad-

viseurs dienen hun certificaat elke 

5 jaar te verlengen. De opleiding 

Veiligheidsadviseur wegvervoer 

basis-/ hercertificering bereidt de 

deelnemers voor op dit examen.

V E I L I G H E I D S A D V I S E U R

ADR
Chauffeurs die gevaarlijke stoffen vervoeren in 

tankauto’s en containers met stoffen uit klasse 

1 (explosieven) en klasse 7 (radioactieve stof-

fen) dienen in bezit te zijn van een ADR certifi-

caat. Dek Opleidingen is de specialist op gebied 

van het ADR certificaat. Met vestigingen in Zee-

land en het westen van Brabant, een kwalitatief 

hoogwaardig landelijk netwerk aan opleiders en 

de mogelijkheid van in-company training helpen 

we de klant op maat. In de cursus leren deelne-

mers de belangrijkste wettelijke bepalingen op 

gebied van vervoer van gevaarlijke stoffen over 

wegen van het ADR/VLG en zijn in staat deze 

toe te passen

√  Machinist Mobiele Kraan met hijsfunctie TCVT W4-01

√  Machinist Autolaadkraan met hijsfunctie TCVT W4-04

√  Machinist Grondverzetmachine met hijsfunctie TCVT W4-05

√  Machinist Mobiele Torenkraan met hijsfunctie TCVT W4-06

√  Machinist Verreiker met hijsfunctie TCVT W4-07

√  Hijsbegeleider (Rigger) TCVT W4-08

√  Aanpikker Bouw TCVT W4-09

√  TCVT Bijscholing modules A & B

√  TCVT Bijscholing modules C & D

 

√   ADR BASIS

√   ADR BASIS + TANK

√   ADR KLASSE 1

√   ADR KLASSE 7

√   ADR AWARENESS

√   KCA (KLEIN CHEMISCH AFVAL)



Dek Opleidingen is landelijk opleider op gebied van 

heavy duty. Dit doen we vanuit onze vestigingen 

in Zeeland en westen van Brabant. Daarnaast 

verzorgen wij, mede door ons kwalitatief 

hoogwaardig landelijk netwerk aan opleiders, 

in-company trainingen. Dit doen wij door middel 

van bedrijfsspecifieke trainingen verzorgd op de 

locatie van de klant. Hierbij worden werknemers 

met eigen materialen en in eigen werkomgeving 

getraind in hun vaardigheden, efficiënt werken en 

aandacht voor veiligheid.

VOORDELEN:

Het doel van het platform is de klant ontzorgen en 

overzicht geven. Daarbij kun je in één oogopslag 

de status van al je medewerkers inzien. Het sys-

teem geeft een melding wanneer een certificaat 

verloopt en houdt daarnaast bij hoeveel code 95 

uren een medewerker heeft gespaard. Hebben me-

dewerkers geen code 95 verplichting, maar wordt 

er bijvoorbeeld jaarlijks BHV herhaald? Dan is dit 

ook zichtbaar. Staat er geen geschikte cursus op 

de planning? Dan kun je via het platform een aan-

vraag doen naar de mogelijkheden.

VOLLEDIG OPLEIDINGSOVERZICHT

NASCHOLINGSOVERZICHT CODE 95

AUTOMATISCH BIJGEWERKT

EENVOUDIG INPLANNEN

EXPORT MOGELIJKHEID

O P L E I D I N G S P L AT F O R M
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H E AV Y  D U T Y

Vervoer je als bedrijf personen of goederen over de weg met een laadvermogen 

van meer dan 500kg voor derde partijen? Dan dien je in bezit te zijn van de 

Eurovergunning. We verzorgen de opleiding voor het NIWO – ondernemersdiploma 

vanaf onze locaties in Goes, Bergen op Zoom en Terneuzen. De opleidingen 

bestaat uit een aantal losse modules, namelijk: bedrijfsmanagement, calculatie, 

financieel management, personeelsmanagement, wegvervoer goederen deel 1 

en wegvervoer goederen deel 2. Indien je deze 6 examens binnen 5 jaar behaalt, 

ontvang je het Euro getuigschrift vakbekwaamheid voor het vervoer van goederen 

over de weg. 

N I W O  –  O N D E R N E M E R S D I P LO M A



O G S  T R A I N I N G E N

√   VAKBEKWAAM WORDEN

√   VAKBEKWAAM BLIJVEN 

√   BAANTRAINING

√   4X4 TRAINING

√   HOOG-ZWAARTEPUNT TRAINING

PARTICULIERE RIJOPLEIDINGEN
• Scooter rijbewijs (AM2)
• Brommobiel (AM4)
• Motorrijbewijs (A)
• Autorijbewijs (B)
• Slipcursus (ROSO)

BEROEPSRIJOPLEIDINGEN
• Aanhanger rijbewijs (BE)
• C1 rijbewijs (C1)
• C1E rijbewijs (C1E)
• Basiskwalificatie Code 95
• Vrachtwagenrijbewijs (C)
• Vrachtwagen + aanhangwagen 

(CE)
• LZV (Lange Zware Voertuigen)
• Bus (D)
• Bus met aanhanger (DE)
• T-rijbewijs (Tractorrijbewijs)
• Taxi

VEILIGHEIDSTRAININGEN
• BHV Maatwerk
• EHBO Maatwerk

Arbo & veiligheid
• BHV Ploegleider
• BHV
• Cursus vakman 

verkeersmaatregelen (BRL 
9101) 

• EHBO
• Reanimatie en AED
• REVI (Incidentenbestrijding) 

(U37-1)
• VCA
• Veilig aanslaan van lasten
• Veilig werken langs de weg
• Veilig werken met klein 

chemisch afval

Chauffeurstrainingen
• ADR (Basis, Tank, Klasse 1+7)
• ADR Awareness
• Criminaliteitspreventie
• Sociale veiligheid en Omgaan 

met agressie (U15)
• Veiligheidsadviseur 

binnenwater (ADN)
• Veiligheidsadviseur spoor (RID)
• Veiligheidsadviseur wegvervoer 

(ADR)

Logistiek
• Aanslaan van lasten
• Autolaadkraan 
• Bovenloopkraan

• Container heftruck
• Elektrische pallettruck
• Havenkraan t.b.v. op- & 

overslag
• Heftruck / Reachtruck
• Hoogwerker
• Industriekranen
• Intern transport
• Kadekraan/hijskraan
• Lichte berging (U08-1)
• Meeneemheftruck/kooiaap 
• Op- en overslagkraan
• Portaalkraan/

Containerportaalkraan 
• Stradle Carrier
• Terminaltrekker
• Verreiker (U30)

Verticaal transport (TCVT)
• Basis Autolaadkraan
• Machinist Autolaadkraan met 

Hijsfunctie
• Machinist Mobiele kraan met 

hijsfunctie (TCVT)
• Machinist Mobiele torenkraan 

met hijsfunctie (TCVT)
• Machinist Starre of roterende 

Verreiker met hijsfunctie 
(TCVT)

• Machinist Torenkraan met 
hijsfunctie (TCVT)

• Person In Charge
• Rigger/Hijsbegeleider
• TCVT bijscholing module A, B, 

C & D

Heavy Duty: 
• Bulldozer
• Minigraver/grafdelver
• Mobiele graafmachine
• Reachstacker
• Rupsgraafmachine
• Shovel/wiellader/schranklader
• Wieldumper
• Wielkraan

NASCHOLING CODE 95
Code 95 - Theorie
• ADR (Basis, Tank, Klasse 1+7) 

(U01)
• ADR Veiligheidsadviseur 

Wegvervoer (U05)
• Basis Autolaadkraan (U17)
• Betonpomp machinist
• BHV (U21)
• Chauffeursdag

• Communicatieve vaardigheden 
voor chauffeurs (U14)

• Criminaliteitspreventie (U07)
• Criminaliteitspreventie (U07)
• Digitale tachograaf (U23)
• EHBO (U21)
• EHBO Onderweg (U21)
• EHBO voor chauffeurs (U21)
• Elektrische pallettruck (U17)
• Fysieke belasting voor 

chauffeurs (U20)
• Geconditioneerd vervoer (U11)
• Gezond op weg / Leefstijl (U19)
• Heftruck / Reachtruck (U16)
• Het voertuig (U45)
• Hoogwerker (U30)
• Lading zekeren (U03)
• Lading zekeren en documenten 

(U24)
• Machinist Autolaadkraan met 

Hijsfunctie (U18)
• Sociale veiligheid en Omgaan 

met agressie (U15-1)
• TCVT bijscholing module A, B, C 

& D (U18)
• Techniek en veiligheid
• Terminaltrekker (U17)
• VCA (U05)
• Veilig aanslaan van lasten (U17)
• Veilig werken langs de weg 

(U37)
• Veiligheid en gezondheid (U45)
• Verkeerseducatie (U47)
• Wet- en regelgeving en Digitale 

tachograaf (U45)
• Winterdienst / 

Gladheidsbestrijding (U38)

Code 95 - Praktijk
• Baantraining praktijk (W07)
• Behaviour Based Safety (BBS)
• DAF Driver Training
• Het Nieuwe Rijden (HNR) (W01)
• LZV (Lange Zware Voertuigen) 

W06)
• Mercedes Driver Training
• Rijoptimalisatie (W02)
• Roll-over protection (W07)
• Volvo Driver Training

Code 95 - E-learning
• E-learning maatwerk
• Laden/lossen, rijden/rusten & 

digitale tachograaf (U45-5)
• Opfrissing verkeerseducatie 

(U47)

O V E R Z I C H T  O P L E I D I N G E N

Dek Opleidingen streeft naar een verbeterde veilig-

heid op de weg. Zo vinden wij het heel belangrijk dat 

hulpdiensten de veiligheid van andere verkeersdeel-

nemers en zichzelf kunnen garanderen. Binnen deze 

training worden, met name, voorrangsvoertuigen van de 

hulpdiensten zelf gebruikt.  De inhoud van de training 

betreft verschillende manoeuvres en situaties waarbij de 

deelnemer wordt getest op kennis en vaardigheden met 

betrekking tot het rijden met optische- en geluidssigna-

len, schadepreventie en waarborgen van een verbeterde 

verkeersveiligheid.

O
G

S trainingen • overzicht opleidingen  
|  15  |



www.dek.nl  |  info@dek.nl     

Goes  |  Verrijn Stuartweg 14-16  |  T 0113 - 22 31 40

Middelburg  |  p/a Verrijn Stuartweg 14-16  |  T 0118 - 65 15 66

Terneuzen  |  Finlandweg 1  |  T 0115 - 69 74 36

Bergen op Zoom  |  Wattweg 25   |  T 0164 - 87 00 89

Breda  |  Mathenessestraat 59   |   T 088 - 98 00 300
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