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RIJVAARDIGHEIDSAFARI 

ALS AMBULANCECHAUFFEUR HEB JE DE GROTE 
VERANTWOORDELIJKHEID OM JE PATIËNT EN JE COLLEGA VLOT, 
VEILIG EN COMFORTABEL TE VERVOEREN. DEZE UNIEKE 
RIJVAARDIGHEIDSTRAINING DAAGT JE UIT IN VERSCHILLENDE 
SITUATIES EN DIVERSE OMSTANDIGHEDEN. ZOWEL BEGINNENDE ALS 
ERVAREN AMBULANCECHAUFFEURS NODIGEN WE UIT OM DEEL TE 
NEMEN AAN DEZE AVONTUURLIJKE RIJVAARDIGHEIDSAFARI. 

 

RESULTAAT 

Na het volgen van deze training ben je als chauffeur nog 

meer in staat in diverse omstandigheden en situaties 

bewust en veilig te anticiperen. Je krijgt tijdens de 

training handreikingen om je rijvaardigheden verder te 

verbeteren en doet ervaring op die je direct kunt 

toepassen in de praktijk. Je straalt na het volgen van 

deze training nog meer vertrouwen uit tijdens je werk op 

de ambulance. 

 

OPZET  

Tijdens deze rijvaardigheidsafari komen verschillende 

uitdagende verkeerssituaties aan bod. Je leert extra 

bewust te anticiperen. Je oefent met praktijkritten op de 

openbare weg, onder andere met A1-urgentie en in druk 

verkeer waarbij je gebruik maakt van optische en 

geluidsignalen. Je kennis over de toepassing van de 

brancherichtlijnen optische en geluidsignalen 

spoedeisende medische hulpverlening wordt getest door 

middel van een interactieve spelvorm. Op het 

oefencircuit voer je noodstoppen uit, oefen je met 

manoeuvreren en doe je rijvaardigheidsproeven op 

normaal en glad wegdek. Tevens ga je naar gebieden 

met onverharde wegen waar navigeren zeer belangrijk is 

en het stabiel vervoeren van je patiënt een uitdaging is. 

Kortom, een avontuurlijk en veelzijdig programma 

waarin de veilige en efficiënte voertuigbediening en –

beheersing, comfortabel en glijdend patiëntvervoer, 

rijden in duisternis en incident management aan bod 

komen. 

 

AFRONDING  

Na afloop van de rijvaardigheidsafari ontvang je een 

bewijs van deelname. 

 

PRAKTISCHE INFORMATIE 

Tijdsinvestering 2 dagen 

Tijden Dag 1:10.00-22.00 uur 

Dag 2: 8.00-14.00 uur 

Deelnemers Maximaal 6 deelnemers per groep 

Locatie Ceintuurbaan 2, gebouw 110 

3847 LG Harderwijk 

 

Of in overleg op een andere locatie 

Investering € 1.185,00 per deelnemer, vrijgesteld 

van BTW (inclusief lunches, 

overnachting, cursusmateriaal en 

certificering) 

 

Inschrijven via de ROC van je RAV! 

Accreditatie V&VN: 16 punten 

 


