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Onderwerp: Certificaat Directiechauffeur CCV-Dl en CCV-D2

Beste opleider,
Sinds 2004 neemt CBR/CCV voor de directiechauffeur zowel theorie- als praktijkexamens af.
Op verzoek van de branche zijn deze examens tot stand gekomen.
CBR/CCV is door de minister van Infrastructuur en Waterstaat belast met de
verkeersveiligheidstaak. De kwaliteit van de examens staat hierbij voorop. Om kwaliteit voor
ieder product te blijven waarborgen heeft het CBR/CCV besloten om een aantal niet-wettelijke
examens af te stoten. Voor het afnemen van het examen Directiechauffeur betekent dit, dat wij
deze taak per 2020 niet meer op deze wijze zullen uitvoeren.
Certificering opleiders
Ook in de toekomst kunnen kandidaten, die de opleiding Directiechauffeur CCV-Dl en CCV-D2
zullen volgen en het examen willen aanvragen, alleen examen doen via CCV-gecertificeerde
opleiders.

Het CCV certificaat Directiechauffeur is van meerwaarde voor kandidaten, branche en opleiders.
Hierdoor worden zij door de sector als een professionele directiechauffeur gewaardeerd.
Bovendien kunnen zij aanspraak maken op de chauffeurspas Taxi.
Het uitgangspunt bij de herziening van het theorie- en praktijkexamen is deze meerwaarde voor
de branche te blijven garanderen. Om hierbij kwaliteit te blijven waarborgen, wordt er kritisch
gekeken naar de inhoud van het programma, de inhoud van het examen en de certificering van
opleiders. Aan de herziening zullen wij, met een werkgroep bestaande uit opleiders die in 2020
voortgang geven aan het product directiechauffeur CCV-Dl en CCV-D2, gezamenlijk invulling
geven.

Mocht een opleider niet (langer) gecertificeerd zijn, dan mag deze opleider geen gebruik maken
van de bestaande producten en vrijstelling voor de chauffeurspas Taxi. De nieuwe werkwijze met
behoud van het CCV-certificaat en de lijst met gecertificeerde opleiders zal worden
gecommuniceerd naar het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.
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Tot slot
Negatieve uitlatingen naar buiten door een gecertificeerde opleider, die de vertrouwelijke relatie
tussen een opleider en CBR/CCV of het product Directiechauffeur kan beschadigen, worden niet
gewaardeerd. CBR/CCV zal hierop actie ondernemen.
Mocht u naar aanleiding van het bovenstaande vragen hebben, neem dan gerust contact op met
Pieter Steenhuis of mij.

Met vriendelijke groet,

Katja van den Beid-Jonker
Productmanagement
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