Jouw eigen leerplatform
THAR denkt mee over het creëren van een online leerplatform. Leren met e-learning
ervaren veel cursisten als een leuke manier van leren. Doordat alle onderwerpen
spelenderwijs behandeld worden komen cursisten goed voorbereid in de les of op het
examen. Het inzetten van gecombineerde cursussen resulteert in minder klassikale
uren. Zo zorg je voor meer rendement voor jou én voor jouw klant.
Veel subsidies, zoals onder andere de SOOB subsidie gelden ook op online cursussen.
Je kunt zo dus optimaal gebruik maken van de mogelijkheden. Minder klassikale uren
én aanvullende subsidie.

PLATFORM

CURSUSSEN VAN THAR

Door toegankelijkheid en eenvoud te combineren zorgt THAR
voor een hoog gebruikersgemak. Dit vormt het uitgangspunt
bij het ontwikkelen van het online leerplatform van THAR.
De omgeving waar jij gebruik van maakt is uitermate geschikt
voor praktijkgerichte cursussen, werkt perfect op ieder device
(smartphone, tablet en desktop) en is 24 uur per dag
bereikbaar. Daarnaast bieden we een volledig geïntegreerde
helpdesk die deelnemers snel weer op weg helpt. Zonder
onduidelijkheden of problemen maken jij en jouw cursisten
gebruik van het online leerplatform van THAR.

THAR richt zich op de ontwikkeling van praktisch opgeleide
medewerkers. Zelf een e-learningcursus ontwikkelen vraagt
vaak een grote investering. Daarom kies je gangbare
cursussen uit het bestaande assortiment.
Deze online cursussen zijn kant en klaar en gereed voor
gebruik. Jouw cursisten kunnen dezelfde dag nog aan
de slag. >>

Om de kwaliteit van onze online cursussen te waarborgen
werken wij samen met specialisten uit het vakgebied. De
beste prestaties behaal je als er ruimte is voor verbetering.
THAR staat open voor feedback en input van klanten en
cursisten. Door een open manier van communiceren zorg je
samen voor groei. Mis je een cursus waarvan jij denkt dat hij
in deze lijst hoort? Wij horen het graag!

VEILIGHEID

RIJOPLEIDINGEN

VCA Basis					€ 30,00
VCA VOL					€ 34,50
VIL VCU						€ 34,50
VCA Voorbereiding				€ 23,50
Oefenexamens VCA basis			
€ 10,00
Oefenexamens VCA VOL				
€ 10,00
Oefenexamens VIL VCU				
€ 10,00
EHBO						€ 25,00
BHV						€ 25,00
Veilig werken met de heftruck			
€ 30,00
Verkeersregelaar					€ 30,00

Chauffeur LZV					€ 30,00
Theorie Rijbewijs B 				
€ 15,00
Oefenexamens Rijbewijs B			
€ 10,00
Theory Driving Licence B				
€ 27,50
Practice exams Theory Driving Licence B		
€ 12,50
Theorie Rijbewijs T				€ 22,50
Oefenexamens Rijbewijs T 			
€ 10,00
RV1 Verkeer Zware Voertuigen 			
€ 35,00
RV1 Techniek Bedrijfswagens 			
€ 35,00
RV1 Oefenexamens Verkeer en Techniek 		
€ 20,00
V2V3 Administratie Goederenvervoer en Cases
€ 45,00
V2C Oefenexamens Administratie 		
€ 20,00
V3C Oefenexamens Administratie Cases 		
€ 20,00
Vakbekwaamheid Beroepschauffeur
Volledig (RV1 / V2V3 incl. examens) 		
€105,00

MAATWERK
€ 3.750 per indicatie-uur e-learning*
Wil jij meer dan de cursussen die al kant en klaar zijn voor
gebruik? Dan is maatwerk de oplossing! Samen met ons
team ontwikkel je een cursus die aansluit op de praktijk.
De cursus bevat passend beeldmateriaal in goede
verhoudingen van: illustraties, animaties, afbeeldingen en
video’s. De lesstof moet uitgebreid zijn, maar ook duidelijk en
op het niveau van de cursist. In de vragen wil je afwisseling,
maar toch structuur en overzicht. Een team met creatieve
talenten die elkaar versterken staat klaar om jouw online
cursus op maat te maken.
* een indicatie-uur e-learning bestaat uit een vaste combinatie
en hoeveelheid van elementen. Wij vertellen je graag wat je
kan verwachten.

WERKWIJZE VAN THAR

IN ONTWIKKELING

Vaak worden losse cursussen of trainingen verkocht aan
deelnemers. Herkent u dat? Het is fijn als de inkoop van de
e-learningmodules hierop afgestemd is. THAR werkt met
losse productprijzen. Jij betaalt alleen wat je daadwerkelijk
afneemt. Annuleert een cursist de cursus, zonder te starten
met de e-learning dan meld je hem kosteloos af. Kun jij een
goede inschatting maken van jouw bestelling in de komende
periode? Koop jouw cursussen vooraf in en maak gebruik van
een aantrekkelijke korting. Benieuwd naar de mogelijkheden
voor jouw organisatie? Neem contact op en we kijken samen
welke vorm van online leren voor jou passend is.

Om jou nog beter te ondersteunen met online leren, beschikt
het online leerplatform van THAR binnenkort over de
mogelijkheid om interactief klassikaal te trainen. Daarnaast
vul jij de praktijkformulieren en rijrapporten online in. Samen
met jouw klanten borg je de resultaten..

GEVAARLIJKE STOFFEN
ADR Basis (incl. oefenexamens)			
€ 60,00
ADR Tank (incl. oefenexamens)			
€ 30,00
ADR Verlenging Basis				
€ 60,00
ADR Verlenging Tank				€ 30,00
ADR Basis Voorbereiding				
€ 45,00
ADR Tank Voorbereiding				€ 25,00
ADR-Vrijstellingen (LQ)				€ 30,00
Oefenexamens ADR Basis			
€ 20,00
Oefenexamens ADR Tank				€ 10,00

SOFTSKILL
Omgaan met agressie				
€ 30,00
Omgaan met stress				
€ 30,00
Effectief communiceren				€ 30,00
Effectief aan het werk				
€ 30,00
Werken in teamverband				
€ 30,00

INTERN TRANSPORT
Aantal cursussen

50

100

250

500

500+

Kortingspercentage

10%

15%

20%

25%

Op aanvraag

Logistiek medewerker				€105,00
Meeneemheftruck				€ 20,00
Veiligheidscertificaat (vork)heftruck		
€ 30,00

Code 95
cursussen
CODE 95
€30,00
					
U01-4 ADR Basis
U01-4 ADR Tank
U03-1 Lading zekeren
U05-2 VCA
U07-1 Criminaliteitspreventie
U14-1 Communicatieve en sociale vaardigheden
U15-1 Sociale veiligheid en omgaan met agressie
U16-2 Heftruck
U17-1 Gebruik laad- en losmaterieel
U19-1 Leefstijl
U20-1 Fysieke belasting
U21-1 EHBO
U23-1 Digitale tachograaf en boordcomputers
U34-1 Wintervoorbereiding
U37-1 Veilig werken langs de weg
U39-1 Techniek en veiligheid
U45-3 Actualisering Kennis Vakbekwaamheid Chauffeur
U47-1 Verkeerseducatie
U49-1 ADR-vrijstellingen
W01-1 Het Nieuwe Rijden (HNR)
W02-1 Rijoptimalisatie
W06-2 Chauffeur LZV

CONTACTPERSONEN
Persoonlijkheid en betrokkenheid vinden wij erg belangrijk. Daarom werken wij met vaste contactpersonen:

Accountmanager
Tim van Oosterbosch

Implementatie
Peter van der Aa

Cursusontwikkeling
Yvonne Rombouts

www.tharonline.nl
info@tharonline.nl
+31 (0)85 - 902 8907
Verlengde Poolseweg 34 - 46, 4818 CL Breda

