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Informatieblad voor toekomstige ondernemers in het

Goederenvervoer, Bus vervoer en Taxi vervoer

De cursussen voor Ondernemer in het Goederenvervoer, Personenvervoer-bus en
Personenvervoer-taxi zijn opgebouwd uit basismodules (4) en aanvullende modules.
De basismodules zijn voor alle opleidingen gelijk, nl. Financieel management,
Calculatie, Bedrijfsmanagement en Personeelsmanagement,
Afhankelijk van Uw toekomstplannen kunt U de volgende aanvullende modules
hieraan toevoegen:
o Wegvervoer GOEDEREN + internationaal vervoer
o Personenvervoer per BUS
o Personenvervoer per TAXI

4 Basismodules:
Financieel management

Calculatie

Bedrijfsmanagement

Personeelsmanagement

De aanvullend modules zijn:
A: Goederenvervoer
Wegvervoer
Goederen

B: Pers. vervoer BUS

Busvervoer

C: Pers. vervoer TAXI

Taxivervoer

Intern. Vervoer

Een vooropleiding op VMBO (MAVO, LTS) niveau of hoger is wenselijk, niet noodzakelijk.
Uit bovenstaand schema blijkt dat u, na het afronden van de cursus Goederenvervoer, d.m.v.
het behalen van een of twee andere aanvullende modules, uw mogelijkheden vrij eenvoudig
kunt uitbreiden tot taxi – en/of busondernemer
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Tijdsduur van de cursus.
U bepaalt zelf hoe lang U over de cursus doet. Dit kan o.a. afhankelijk zijn werkzaamheden,
beschikbare tijd, vooropleiding, e.d. (gemiddeld duurt de cursus ongeveer een ½ jaar)
U kiest – in overleg met ons – de meest geschikte wijze van studeren.
De prijs van de cursus Ondernemer Beroepsgoederenvervoer bedraagt: € 2350,-- .
Dit bedrag is éénmalig, ook als de cursus minder snel gaat dan gewenst.
U kunt in bepaalde gevallen recht hebben op een vrijstelling. Dit moet u aanvragen bij de
C.C.V. Afhankelijk van de module wordt er per vrijstelling € 250,-- / € 350,-- in mindering
gebracht.
Kortom:
• U studeert op eigen niveau en in een door U zelf gewenst tempo.
• U betaalt 1 x de cursuskosten, ook als de cursus langer duurt dan vooraf gepland.
( maximaal 5 jaar, op voorwaarde dat U zich voldoende inzet ).
Examens en geldigheidsduur van examenresultaten.
De Stichting Examenbureau Beroepsvervoer (SEB) van de C.C.V. organiseert een aantal
malen per jaar de examens voor Financieel management en Calculatie. De andere modules
worden afgesloten met een computer examen (meerkeuze) op een door u zelf te bepalen
tijdstip. Voldoende scores blijven maximaal 5 jaar geldig, dit betekent dat U binnen een
tijdsbestek van 5 jaar voor alle modules een voldoende moet hebben behaald.
Cursusplan:
Door middel van een uitgewerkt studierooster en cursusplan weet U welke onderwerpen er
op een bepaalde les op de cursus worden behandeld.
Wij adviseren U om zo vaak mogelijk aanwezig te zijn.
Op de cursus wordt de lesstof besproken en wordt ingegaan op uw vragen.
Plaats:
De cursus wordt gehouden in Drachten in het cursusgebouw van de:

GOA Infra Groep
Ringwei 5
9201 GT Drachten

Lestijden:

op vrijdagavond (soms door de week) van 19.00 – 21.30 uur
op zaterdag van 09.00 – 12.00 uur
(zie lesrooster)
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Redenen om bij Jolmers – IVVO te studeren:
o U studeert in een door U zelf gewenst tempo.
o U kunt twee maal per week de cursus bezoeken.
o U betaalt 1 x de cursuskosten, ook als de cursus langer duurt dan
vooraf gepland ( maximaal 5 jaar).
o U kunt in bepaalde gevallen aanspraak maken op SOOB subsidie.
o Wij hebben een hoog slagingspercentage.

*
Voor inlichtingen en aanmeldingen kunt U zich wenden tot:
Jolmers – IVVO
Duinoordsweg 7
9223 LA Houtigehage (Drachten)
T: 0512 – 34.18.16
F: 0512 – 34.10.89
M: 06 – 10 75 25 75
www.jolmers.nl
info@jolmers.nl
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