RIJDEN MET OPTISCHE EN GELUIDSSIGNALEN
(O&G)
RIJDEN MET OPTISCHE EN GELUIDSSIGNALEN (O&G) VEREIST EEN
HOGE MATE VAN CONCENTRATIE, EEN GOED VERKEERSINZICHT EN
UITSTEKENDE VOERTUIGBEHEERSING. WIL JE JE KENNIS EN
VAARDIGHEDEN TEN AANZIEN VAN HET RIJDEN MET SPOED WEER OP
SCHERP STELLEN, DAN IS DEZE RIJTRAINING IETS VOOR JOU.
DOEL
In deze training fris je je kennis en vaardigheden ten
aanzien van het rijden met optische en geluidssignalen
op om veilig en efficiënt deel te kunnen nemen aan het
verkeer tijdens een spoedrit. Na afloop ben je weer
volledig op de hoogte van de wettelijke en
branchespecifieke regelgeving en pas je deze toe om zo
een veilige, vlotte en gelijkmatige rit met hoge urgentie
uit te voeren.

geluidssignalen gereden. Bij het succesvol doorlopen van
zowel het theoretisch- als praktisch assessment, ontvang
je van de academie voor ambulancezorg het certificaat
‘rijden met optische- en geluidssignalen’ alsmede de
bijbehorende bevoegdheidspas OGS.

PRAKTISCHE INFORMATIE
Tijdsinvestering

2 dagen

Tijden

8.30-16.30 uur

OPZET

Deelnemers

Maximaal 3 deelnemers per groep

Gedurende de trainingen komen verkeersinzicht,
risicoperceptie, realiteitsbewustzijn en de wettelijke- en
branchespecifieke regelgeving aan de orde. De training is
praktisch ingestoken waarbij je ervaringen opdoet
waarin je de theoretische kennis die je aangeboden
krijgt, integreert. Dit gaat om het kunnen toepassen van
ontheffingen, zowel met als zonder gebruik van de
optische en akoestische signalen, het laten zien van een
goed ontwikkeld verkeersinzicht en het kunnen
inschatten van en omgaan met risico’s.

Locatie

Ceintuurbaan 2, gebouw 110
3847 LG Harderwijk
Of in overleg op een andere locatie

Investering

Op aanvraag
Inschrijven via de ROC van je RAV!

Accreditatie

AFRONDING
Je rondt de training af met een assessment waarin zowel
je theoretische kennis van wet- en regelgeving wordt
getoetst als het toepassen van de richtlijnen in een
praktijkrit. Hierin worden ritten met optische en

ACADEMIE VOOR AMBULANCEZORG
Bezoekadres - Bouw en Infra park - gebouw 110 - Ceintuurbaan 2 - 3847 LG Harderwijk
Postadres - Postbus 1019 - 3840 BA Harderwijk
telefoon (0341) 467 560 - e-mail info@academievoorambulancezorg.nl
www.academievoorambulancezorg.nl

In aanvraag

