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Verhoogde rijvaardigheidstraining Schotland
Bij Cortex geloven we
dat elke situatie uniek
is en maatwerk
vereist.
Daarom denken we
goed na over alle
beveiligings- en
crisismanagement
maatregelen.
Dit noemen we
'intelligente veiligheid'

‘Als professionele chauffeur wil je ook onder extreme omstandigheden de veiligheid
van jezelf, de VIP en andere weggebruikers garanderen. In de uitdagende natuur van
de Schotse hooglanden vind je deze omstandigheden waarin je wordt uitgedaagd om
je rijvaardigheid tot het hoogste niveau te ontwikkelen. Zowel wat betreft het reageren
op bijzondere omstandigheden maar nadrukkelijk ook om deze te herkennen en hierop
te anticiperen.’

Locatie
De training vindt plaats in de omgeving van Balloch in de Highlands of Schotland. Het
gebied wordt gekenmerkt door afwisselend terrein met bochtige wegen in allerlei
varianten en hoogteverschillen. Hierdoor zijn vele uren training onder uitdagende
omstandigheden gegarandeerd. Het ‘links rijden’ in de instructievoertuigen van Cortex
geeft daarnaast een extra dimensie en moeilijkheidsgraad voor de bestuurder.

Onze dienstverlening
richt zich op de
gebieden:
▪
▪
▪
▪
▪

personal security
corporate security
crisismanagement
fraude & integriteit
specialistische
rijopleidingen en
-trainingen

Programma
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De doelstelling van deze training is om de vaardigheden van de chauffeur op zowel rijals beveiligingtechnisch gebied nog verder uit te breiden. Het programma kent daarom
een hoge moeilijkheidsgraad. Onderdelen die worden getraind zijn onder andere rijden
met beperkt zicht, bochtentechniek in alle variaties, verhoogde snelheid en
inhaaltechnieken. De chauffeur wordt in deze onbekende omstandigheden
geconfronteerd met de grenzen van zijn rijvaardigheid met als doel deze op
verantwoorde wijze te verleggen.
De training is bedoeld voor de professionele chauffeur in bezit van CCV-D2 en vindt
plaats in het derde kwartaal van het jaar. Definitieve data worden binnenkort bekend
gemaakt.
Na de training ontvang je een certificaat van deelname van Cortex.
De training is volledig verzorgd wat betekent dat de reis- en verblijfkosten zijn
opgenomen in de prijs.
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Cortex.
info@cortex.nl of +31 (0) 85 48 83 060

