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SubcoPartners heeft voor het behalen van het vakbekwaamheidsdiploma Beroepsgoederenvervoer 

drie opleidingsinstituten als “geprefereerd opleider” aangewezen. Dit zijn: 

naam adres pc / woonplaats telefoon

TLEC Nederland Weegschaalstraat 3 5632 CW Eindhoven 0348 – 470894

OUB B.V. Nieboerweg 71 2583 JV Den Haag 070 – 3555771

BeroepsVervoerCollege Dorpsweg 47 1676 GC Twisk 0227 – 570358  

Deze ervaren opleiders hebben zich alle gespecialiseerd in en richten zich uitsluitend op het 

vakbekwaamheidsdiploma Beroepsgoederenvervoer, hebben een goede naam in de markt en zijn 

alle geaccrediteerd door de SOOB (Stichting Opleiding en Ontwikkeling Beroepsgoederenvervoer) die 

strenge eisen aan de opleider en de opleiding stelt, op het gebied van kennis, kunde en 

slagingspercentages.  

Gezien het grote aantal cursisten is een verdeling gemaakt tussen depots en opleiders, als volgt: 

TLEC OUB BVC

depot depot depot

Born Den Hoorn Opmeer

Son en Breugel Waddinxveen Amersfoort

Den Bosch Ridderkerk Elst

Breda Utrecht Amsterdam I

Goes Hengelo Amsterdam II

Zwolle Leeuwarden

Kolham  

De richtprijzen voor de opleiding zijn: 

Aantal lesdagen 

(dagdelen)

Lesmaterialen 

naslagwerk 

inclusief

BTW vrij

Ja, voor de Full edities Ja Ja

TLEC OUB BVC

12 lesdagen of 24 

dagdelen (1 dagdeel = 3 uur)

40 lessen van 3 uur 20 lesdagen van 7 uur

Klassikaal

Zelfstudie

Basic € 1.800,-  

Lite € 2.130,-  

Full A5 € 2.450,-  

Full A4 € 2.750,-

Basic € 300,-  

Lite € 630,-    

Full A5 € 950,-  

Full A4 € 1.250,-

€ 2.150,- (betaling 

binnen 7 dagen  = 

€ 150,- korting op 

complete pakket)

€ 1.200,- (betaling 

binnen 7 dagen  = 

€ 100,- korting op 

complete pakket)

€ 2.500,-

€ 825,-

excl. BTW

excl. BTW

excl. BTW

excl. BTW

BTW vrij

 

Mocht u de opleiding bij een andere opleider willen volgen dan die gekoppeld is aan uw eigen depot, 

is dat uiteraard mogelijk. U zult dan de opleiding op een ander depot volgen. 
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Iedere Subco van PostNL dient uiterlijk op 1 januari 2016 in het bezit te zijn van de NIWO-vergunning 

als zelfstandig transportondernemer. Het lijkt alsof u dan nog veel tijd heeft om (onder andere) het 

vakbekwaamheidsdiploma te halen, maar schijn bedriegt. Kijkt u naar onderstaand 

voorbeeldschema: 

dec. 14 jan. 15 feb. 15 mrt. 15 apr. 15 mei. 15 jun. 15

inschrijven lessen / 

examen 1

lessen / 

examen 2

lessen / 

examen 3

lessen / 

examen 4

lessen / 

examen 5

lessen / 

examen 6

jul. 15 aug. 15 sep. 15 okt. 15 nov. 15 dec. 15 jan. 16

herexamen 

indien 

nodig

uitslag 

laatste 

examen

uitreiking 

diploma

aanvraag 

NIWO

verwerking 

NIWO

verwerking 

NIWO

vergunning

 

In deze planning is meegenomen dat het examenbureau (maximaal) 6 weken nodig heeft om de 

(schriftelijke) examens voor Financieel Management en Calculatie te beoordelen. Nadat u voor alle 

examens bent geslaagd heeft het examenbureau 2 weken de tijd om het ondernemersdiploma uit te 

reiken c.q. te versturen. Vergeet u ook niet, dat door de NIWO voor het aanvragen van een 

vergunning onder meer de volgende eisen – naast het vakbekwaamheidsdiploma – aan u gesteld 

worden: 

- Kredietwaardig (ten minste € 9.000 eigen vermogen) 

- Betrouwbaar  (verklaring omtrent gedrag) 

- Reële vestiging (fysieke vestiging in Nederland) 

Ook hiervoor heeft u tijd nodig om deze zaken te regelen. Nadat u de complete aanvraag voor een 

vergunning aan de NIWO heeft verstuurd, heeft het NIWO wettelijk maximaal 8 weken de tijd om uw 

aanvraag te beoordelen en eventueel aanvullende vragen te stellen. 

Tot slot wijzen wij u erop dat het aantal beschikbare cursusplekken per depot per periode beperkt is; 

er is over het algemeen in het beschikbare lokaal van het depot ruimte voor zo’n 15 tot maximaal 22 

cursisten per opleiding. Let op: daar de beschikbare dagen voor de meesten van u op zondag en 

maandag zijn, kan de opleiding in het jaar 2015 in uw depot slechts 2x worden gegeven.  

Het verdient dus aanbeveling om u zo spoedig mogelijk in te schrijven en met de opleiding te starten. 

Sowieso zal PostNL in de maand januari 2015 gaan meten welke Subco zich voor de opleiding heeft 

ingeschreven! 

Zowel bij SubcoPartners als bij de opleiders zelf kunt u een inschrijvingsformulier voor de opleiding 

bij de door u gewenste opleider verkrijgen. 


