OGS+ studiegids

De beste instructeursopleiding van Nederland

Drive your future
Nieuwegein | Best | Zwolle | Amsterdam | Delft | Arnhem

“De beste instructeursopleider van Nederland,
ook voor OGS+”
“Meer dan alleen kennis
en vaardigheden.”
De VerkeersAcademie startte in 1971 als eerste met een
professionele opleiding voor rijinstructeurs. Met meer dan
50 jaar ervaring zetten we de stap naar de opleiding tot
OGS+ instructeur. Omdat we uit de markt horen, dat er
behoefte is aan een professionele opleiding op dit gebied.
We leiden niet alleen op voor het IBKI-examen. Wij gaan
veel verder. Met de inzet van e-learning, een rijsimulator,
een trainingsacteur en een compleet lesprogramma in het
praktijkles geven op het gebied van OGS+ leiden we
professionals op tot volwaardige OGS+ instructeurs.

Wij werken samen met of zijn erkend door:

“Om een goede OGS+ instructeur
te worden is meer nodig dan het
IBKI-examen afleggen.”

Instructeursopleiding

OGS instructeursopleiding
Toekomstperspectieven: OGS+instructeur bij politie, brandweer, ambulance, ProRail, Rijkswaterstaat, Koninklijke
Marechaussee, Dienst Justitiële Inrichtingen of een andere instantie, die door onze minister is aangewezen als
hulpverleningsdienst.

Toelatingseisen
Je bent in ieder geval in het bezit van een WRM-B
instructeurscertificaat en eventueel een WRM-C
instructeurscertificaat. Je hebt bij voorkeur werkervaring
in een van de volgende beroepsgroepen:
•
•
•
•
•
•
•

Brandweer
Ambulance
ProRail
Rijkswaterstaat
Politie
Koninklijke Marechaussee
Dienst Justitiële Inrichtingen

Aanmelden
Meld je via onze webite aan voor de OGS volledig
opleiding. De startdatum is vrijdag 3 juni 2022.
AANMELDEN

“Ga voorbereid en
met vertrouwen
het werkveld in.”

Instructeursopleiding

OGS volledig
Investering: €4.500,(exclusief examenkosten)

Opzet van de opleiding - Fase 1, 2 en 3
De opleiding OGS volledig bestaat uit 3 fases:
fase 1, fase 2 en fase 3. In deze opleiding worden
aankomende OGS-instructeurs echt voorbereid
op hun beroepstaak: lesgeven aan aankomende
en ook ervaren OGS-chauffeurs. We zetten de 3
fases op een rij.

Aanbod OGS volledig
Dagopleiding
Nieuwegein

Fase 1 - E-learning, theorie en praktijk
Fase 1 bestaat uit 2 onderdelen. Fase 1A en fase 1B.
Fase 1A gaat over de theorie van het rijden met
OGS. De deelnemers krijgen toegang tot het online
lesmateriaal om zich voor te bereiden op de
klassikale lessen. Met de reeds opgedane kennis
kunnen ze in de klas met elkaar werken aan
praktijkopdrachten. Dit onderdeel wordt afgesloten
met een examen bij het IBKI. Fase 1B bestaat uit
rijlessen in een voorrangsvoertuig. Deze
uitgebreide rijtraining omvat 3 hele dagen les.
Tijdens deze dagen leren de deelnemers op
demonstratieniveau te rijden met OGS. Zo zijn ze in
staat om in de praktijk het gewenst rijgedrag over te
dragen aan hun leerlingen.

Fase 2 - OGS+ theorie en klassikaal

6 weken
Vrijdag

1 dag per week
8.30 – 15.00 uur

Kijk voor startdata en prijzen op deverkeersacademie.nl

Ook worden de deelnemers getraind in het omgaan
met weerstand bij hun leerlingen. Tijdens deze
module kan dankzij de medewerking van een
trainingsacteur ook direct geoefend worden met
de leerstof.

Fase 3 - OGS+ wegtraining
Tijdens fase 3 gaan de deelnemers onder leiding
van de docent aan de slag met het lesgeven in de
praktijk. Op deze manier kunnen ze ervaring opdoen en leren ze van de gerichte feedback van de
docent. Deze ervaringsmodule maakt de opleiding
compleet en de deelnemers direct inzetbaar als
OGS+ instructeur binnen hun organisatie.

Fase 2 is een unieke module in Nederland. Het
geeft de deelnemers niet alleen extra didactische
vaardigheden. Het geeft ze ook inzicht en kennis op
het gebied van lesgeven aan leerlingen, die druk en
spanning ervaren met het rijden met OGS.

Interesse in de opleiding?

Meld je aan voor OGS volledig!
AANMELDEN

OGS volledig
Theorie en praktijk
Fase 1. OGS+ theorie, e-learning, klassikaal, wegtraining
•
Brancherichtlijnen, Richtinggevend kader, OGS
en de wetten, Voertuigbeheersing
•
Rijsimulator – eigen rijvaardigheden
en instructeursvaardigheden
•
Wegtrainingen OGS - eigen rijvaardigheden
Fase 2. Theorie
•
Omgaan met stress en spoedritten, persoonlijke grenzen
•
OGS+ didactiek
•
Trainingsacteur
•
Lesplan

Fase 3. Praktijk
•
Wegtrainingen OGS - instructeursvaardigheden
Examen
Theorie en praktijkexamen.
Certificering
Certificaat vanuit het IBKI (lesbevoegdheid OGS) en vanuit
De VerkeersAcademie een OGS+ instructeursdiploma.

“Om een goede OGS+ instructeur
“Lworden
eer van
de nodig dan het
te
is meer
experts uitafleggen.”
het vak.”
IBKI-examen

Wij maken leren leuk!
Bel of mail ons.
• Nieuwegein
Newtonbaan 2
3439 NK Nieuwegein
Postbus 1321
3430 BH Nieuwegein
T 030 604 25 14
E info@deverkeersacademie.nl
• Best
Industrieweg 71
5683 CB Best
T 0499 477 540
E best@deverkeersacademie.nl
• Zwolle
Schrevenweg 3
8024 HB Zwolle
T 038 820 02 28
E zwolle@deverkeersacademie.nl
• Amsterdam
Elbaweg 11
1044 AK Amsterdam
T 020 820 87 19
E amsterdam@deverkeersacademie.nl
• Delft
Marshalllaan 2
2625 GZ Delft
T 015 820 03 57
E delft@deverkeersacademie.nl
• Arnhem
Velperweg 23
6824 BC Arnhem
T 030-6042514
E arnhem@deverkeersacademie.nl

www.deverkeersacademie.nl

