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Code 95
Sinds 1 januari 2014 biedt NOVL de opleidingen voor de code 95 aan via een combinatie van thuis leren via
e‐learning en mondelinge bijeenkomsten in ons logistiek opleidingscentrum te Uithuizermeeden.
Het totale pakket bestaat uit 5 modules, waaronder één module praktijk (2,5 uur). Hiervoor gebruikt u de
vrachtauto van uw werkgever, dan wel uw eigen vrachtauto.
Voor de overige vier modules komt u in totaal 14 uur (2 zaterdagen) naar ons opleidingscentrum. Voor deze
16,5 uur krijgt u 35 punten.
Schrijf nu in voor het totale pakket (€ 600,00) en wij zorgen dat de 35 punten worden behaald.
NIEUW!!!!
NOVL organiseert de opleidingen code 95 in principe alleen op zaterdagen. Vanaf 1 oktober bieden wij de
complete opleiding ook aan in 2,5 dag in één week. Sneller kunnen wij niet. De kosten blijven gelijk, maar
wij moeten wel een minimaal aantal mensen bij elkaar hebben. Dit wordt per keer bekeken.
Heftruckopleiding code 95 (herhaling één dag)
Zomeraanbieding tot 31 december 2014 € 200,00 per persoon.
Alle genoemde prijzen zijn excl. aan‐ en afmeldkosten, lunch en BTW.
Agenda opleidingen
‐ zaterdag 29 november module 1 en 2
‐ zaterdag 6 december module 4 en 5

Transportondernemer
Wil je de transportondernemer worden of het bedrijf van je vader binnenkort overnemen, dan moet je in
het bezit zijn van het vakdiploma transportondernemer.
Je kunt ieder moment starten, de opleiding kan in een half jaar worden gedaan, in Uithuizermeeden of
Assen of zelfs bij je thuis.
Wij houden van maatwerk, dus passen wij ons aan de behoefte van onze toekomstige cursisten aan.

Logistiek Medewerker
NOVL is in het bezit gekomen van een interactief elearnprogramma voor de opleiding Logistiek Medewerker
(niveau 2). Bijna de gehele opleiding kan thuis worden afgewerkt met aanvulling van een aantal
praktijkbijeenkomsten in ons logistiek opleidingscentrum in Uithuizermeeden.

WIJ WIJZEN U DE JUISTE WEG !!
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Planner Wegtransport of groothandel
Prachtige opleiding voor mensen die verder willen in transport of logistiek. Altijd kleine groepjes, veel
aandacht. Uitstekende praktijk docent!

NOVL start binnenkort met de opleiding voor
vrachtautochauffeur (groot rijbewijs) inclusief
code 95
Transportbedrijven worden uitgenodigd om mee te doen aan een project, waarbij geselecteerde weerloze
jongeren met behoud van uitkering de opleiding volgen en daarna minimaal 3 maanden stage zullen lopen
bij een transportbedrijf, waar hij of zij de kneepjes van het vak zal leren. Deze stage is dan ook met behoud
van uitkering!
Heeft u interesse of wilt u hier meer van weten, neem dan contact met ons op. Het is de moeite waard.

NOVL kan u helpen
Meld u aan via onze website www.novl.nl of neem gerust contact op via tel. 0595‐415161.

Vragen?
Heeft u zelf ook een vraag of wilt u ergens over discussiëren? Kijk eens op onze facebook of twitter mee!
Meer informatie over NOVL vindt u ook op de website www.novl.nl

WIJ WIJZEN U DE JUISTE WEG !!

