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|  Over ons

Lineas Academy begon in 2012 als een door de overheid erkende 
opleidingsinstelling voor treinbestuurders en veiligheidspersoneel 
in België. 

Vandaag is Lineas Academy ook actief in Duitsland, Frankrijk, 
Luxemburg en Nederland.

We verzorgen algemene en specifieke technische opleidingen voor 
onder meer treinbestuurders, rangeerders en wagenschouwers. 
Ook werken we opleidingsprogramma’s op maat van de klant uit.

Lineas Academy maakt onderdeel uit van de private spoorweg- 
onderneming Lineas NV. Desalniettemin biedt Lineas Academy 
als een open en neutrale opleidingsinstelling haar diensten aan 
de volledige goederensector aan.  

Het Lineas Academy-team bestaat uit 15 gepassioneerde  
medewerkers, elk met een grondige kennis van de spoorwereld. 
Samen bieden ze een waaier aan technische opleidingen.  
Lees verder voor een volledig overzicht van het aanbod!
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|  Onze opleidingslocaties

BRUSSEL  
‘Zenith’ hoofdzetel 

receptie 15e verdieping

Koning Albert II-laan 37

1030 BRUSSEL

ANTWERPEN  
‘Witte Villa’ 

Smalleweg 100   

2030 ANTWERPEN 

GENT ZEEHAVEN  
‘Blok 9’

Noordveenakkerstraat 51

9000 GENT

RONET  
Centre de Formation 

Rue Tir de Ronet 1

5020 NAMUR – FLAWINNE

KINKEMPOIS  
Gare de Formation 

Rue d’Ougrée 52

4031 LIEGE – ANGLEUR
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Opleidingen
Treinvoorbereiding



Rangeerder

In deze opleiding leer je alles over  
het rangeren van spoorvoertuigen  
en samenstellen van treinen:

• veilig werken;
• de verschillende types rangeringen;
• de verschillende spoortoestellen:  

wissels, overwegen;
• de seininrichting;
• wat te doen bij schade aan een wagon;
• remproeven uitvoeren.
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Vereiste voorkennis Geen

Getuigschrift VKT A2 - VKT A3 - VKT A4 - VKT A9

Met de attesten van deze opleiding kan je aan 
een spoorwegonderneming bewijzen dat je de 
doelstellingen van de opleiding hebt gehaald. 
De spoorwegonderneming kan deze attesten 
gebruiken om je te certificeren zoals beschreven 
in het KB van 13/12/2020. 

Duur (incl. examen) 19 dagen

Opmerking Praktijk kan worden aangeboden door Lineas NV.
Het programma van deze opleiding is
beschikbaar op aanvraag.

Prijs € 7.180,00 per persoon (excl. BTW) 
De prijs is inclusief het examen en de locomotief 
met erkende bestuurder tijdens de opleidings-en 
examendagen.                      



Logistiek
Coördinator

In deze opleiding leer je alles over het 
administratief beheer van treinverkeer,  
waaronder:

• de samenstellingsvoorwaarden van treinen;
• verzendadministratie en  

traceerbaarheid;
• de controle van vrachtbrieven;
• het transport van gevaarlijke goederen 

of buitengewone transporten;
• het remregime en het rempercentage;
• de goedkeuring van reiswegen.
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Vereiste voorkennis Bij voorkeur opleiding rangeerder

Getuigschrift VKT A1 - VKT A2 - VKT A3 - VKT A4 - VKT A6 - VKT A9

Met de attesten van deze opleiding kan je aan 
een spoorwegonderneming bewijzen dat je
de doelstellingen van de opleiding hebt 
gehaald. De spoorwegonderneming kan deze 
attesten gebruiken om je te certificeren zoals 
beschreven in het KB van 13/12/2020.

Duur (incl. examen) 33 dagen (incl. basis rangering)

Opmerking Het programma van deze opleiding is  
beschikbaar op aanvraag.

Prijs € 7.260,00 per persoon (excl. BTW) 
Deze opleiding kan ook per dag worden 
gevolgd. Het tarief is dan € 220,00/dag.                  



Volledige
Technische 
Schouwing

In deze opleiding leer je een trein 
controleren volgens de voorschriften 
van het CUU (bijlage 9) en leer je:

• de belangrijkste onderdelen van  
voertuigen, remsystemen, uitrusting  
en bovenbouw kennen;

• aan de hand van merktekens op de 
wagons tarra, lengte, geremde massa, 
revisie en laadlimiet bepalen in functie 
van de te berijden lijnen;

• beschadigingen aan het materieel op-
sporen, lokaliseren en/of verhelpen;

• de ladingsvoorschriften nagaan;
• de conformiteit van buitengewone 

transporten controleren.

Vereiste voorkennis Bij voorkeur opleiding rangeerder

Getuigschrift VKT A5

Met het attest van deze opleiding kan je aan 
een spoorwegonderneming bewijzen dat je de 
doelstellingen van de opleiding hebt gehaald. 
De spoorwegonderneming kan dit attest ge-
bruiken om je te certificeren zoals beschreven in 
het KB van 13/12/2020.  

Duur (incl. examen) 26 theoriedagen + min. 12 praktijkdagen

Opmerking Praktijk kan worden aangeboden door Lineas NV.
Het programma van deze opleiding is beschik-
baar op aanvraag.

Prijs € 5.720,00 per persoon (excl. BTW)  
De prijs omvat 24 lesdagen + 2 examendagen. 
Praktijklessen € 125,00/dienst.            
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Permanente
Opleiding
Technische
Schouwing

Webinar / klassikaal

In deze opleiding herhaal je de kennis 
om een goederentrein te schouwen en 
te controleren volgens de voorschriften 
van het CUU.

Vereiste voorkennis Opleiding Volledige Technische Schouwing

Getuigschrift Bewijs van deelname

Duur (incl. evaluatie) Webinar:   1 dag
Klassikaal: 1 dag

Opmerking Onderwerpen van de sessie kunnen vrij  
worden gekozen of gevolgd op suggestie  
van Lineas Academy.

Prijs € 320,00 per persoon (excl. BTW )                 
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Permanente
Opleiding
Logistiek
Coördinator

Webinar / klassikaal

In deze opleiding herhaal je de kennis 
om een trein administratief te kunnen 
aanmaken, controleren en laten rijden.

Vereiste voorkennis Opleiding Logistiek Coördinator

Getuigschrift Bewijs van deelname

Duur (incl. evaluatie) Webinar:   1 dag
Klassikaal: 1 dag

Prijs € 320,00 per persoon (excl. BTW )                 
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Spoor- 
beveiliging

In deze opleiding leer je: 

• jezelf te beveiligen door een spoor- 
beveiliging aan te vragen in bundels  
die beheerd zijn door de infrastructuur- 
beheerder en in bundels met  
overgedragen bediening; 

• de nodige maatregelen te treffen  
om je aanwezigheid tussen, op  
of onder de voertuigen kenbaar  
te maken.

Vereiste voorkennis Geen

Getuigschrift VKT C9

Duur 4 uur

Prijs € 250,00 per persoon (excl. BTW )   
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Opleidingen
Treinbesturing



Vereiste voorkennis Geen

Getuigschrift Getuigschrift van Algemene Vakbekwaamheid. 
Met dit getuigschrift kan de kandidaat de Europese 
Vergunning aanvragen bij de NSA België (DVIS).

Bij aanvraag van de Europese Vergunning  
dient de kandidaat:
• te voldoen aan de nodige diplomavereisten
• medisch en psychotechnisch goedgekeurd te zijn
• 18 jaar of ouder te zijn

Duur (incl. examen) 12 dagen + 3 dagen kijkstage (bij voorkeur binnen 
de eigen onderneming, maar kan op aanvraag 
ook bij Lineas NV worden georganiseerd)

Opmerking Het programma van deze opleiding is  
beschikbaar op aanvraag.

Prijs € 2.640,00 per persoon (excl. BTW)                   

Algemene
Opleiding 
Treinbestuurder

EU-vergunning

In deze opleiding leer je de algemene 
principes van het spoorverkeer die van 
toepassing zijn binnen Europa.
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Vereiste voorkennis EU-vergunning na Algemene  
Opleiding Treinbestuurder

Getuigschrift Getuigschrift van Specifieke  
Vakbekwaamheid – rijcategorie A1/B2
VKT A2 - VKT A3 - VKT A4

Duur (incl. examen): 70 theoriedagen + min. 53 (A1)/ 
108 (B2) praktijkdagen

Opmerking Praktijk kan worden aangeboden door Lineas 
NV of binnen eigen spoorwegonderneming 
door praktijkopleiders erkend bij Lineas Aca-
demy. Het programma van deze opleiding is 
beschikbaar op aanvraag.

Prijs € 16.810,00 per persoon (excl. BTW) 
De prijs omvat 68 dagen theorie + 1 dag 
praktijkexamen + 1 dag theoretisch examen. 
Tijdens de opleiding wordt gebruik gemaakt 
van een simulator. 
Praktijklessen € 125,00/dienst.
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Specifieke  
Opleiding 
Treinbestuurder  
A1/B2
België

In deze opleiding leer je de regels die van 
toepassing zijn op het Belgische net voor 
het spoorverkeer alsook de vereiste atti-
tudes en vaardigheden verbonden aan de 
veiligheidsfunctie van treinbestuurder.

Je kan enkel aan deze opleiding beginnen  
als je beschikt over een EU-vergunning van 
treinbestuurder. Indien je deze nog niet 
hebt, maar wel beschikt over het  
Getuigschrift van Algemene Vakbekwaam-
heid, kan je enkel de theoretische  
lessen mee volgen.



Vereiste voorkennis Geldig AB, categorie A1 of B1 in België

Getuigschrift Getuigschrift van Specifieke Vakbekwaamheid

Duur (incl. examen) 45 dagen met minstens 10 theoriedagen 

Opmerking Praktijk kan worden aangeboden door Lineas NV 
of binnen eigen spoorwegonderneming door 
praktijkopleiders erkend bij Lineas Academy.
Het programma van deze opleiding is beschik-
baar op aanvraag.

Prijs € 3.440,00 per persoon (excl. BTW) 
De prijs omvat 8 dagen theorie + 1 dag  
praktijkexamen + 1 dag theoretisch examen.  
Praktijklessen € 125,00/dienst.                              

Schakel- 
programma
Bestuurder
België  
A1/B1 naar B2

In deze opleiding leer je: 

• de voorschriften en verkeersregels  
van toepassing bij het verkeer van  
goederentreinen;

• de tips en tricks voor het besturen  
van een goederentrein in moeilijke  
omstandigheden, met zware last,  
op hellingen en dit alles op een  
energiezuinige manier.
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Vereiste voorkennis Geldig AB, categorie B2 in het buitenland

Getuigschrift Getuigschrift van Specifieke Vakbekwaamheid

Duur (incl. examen) 21 dagen theorie + minstens 12 relevante  
praktijkdagen op het Belgische spoornet

Opmerking Praktijk kan worden aangeboden door Lineas 
NV of binnen eigen spoorwegonderneming 
door praktijkopleiders erkend bij Lineas  
Academy. Het programma van deze opleiding  
is beschikbaar op aanvraag.

Prijs € 5.780,00 per persoon (excl. BTW) 
De prijs omvat 20 dagen theorie + 1 dag  
theoretisch examen + 1 dag praktijkexamen.  
Praktijklessen € 125,00/dienst.       
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Schakel- 
programma
Bestuurder  
Buitenland  
naar B2 België

In deze opleiding leer je de regels die  
van toepassing zijn op het Belgische net 
voor het spoorverkeer.



Vereiste voorkennis Bestuurder A1, A5, B2

Getuigschrift Getuigschrift van Specifieke Vakbekwaamheid

Duur (incl. examen) 3 dagen 

Opmerking De locomotief dient te worden voorzien  
door de klant.
Het programma van deze opleiding is  
beschikbaar op aanvraag.

Prijs € 4.800,00 per sessie (excl. BTW) 
De prijs omvat 2 dagen opleiding  
+ 1 dag examen.                     

Locomotief-
opleiding

In deze opleiding van een locomotieftype 
naar keuze leer je: 

• de technische kenmerken en uitrusting  
van de locomotief;

• de bediening van de locomotief voor  
het opstarten, besturen en buiten  
dienst plaatsen;

• het uitvoeren van de bijzondere  
opstellingen van de locomotief;

• het depanneren van een locomotief  
in geval van defect of storing.
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Vereiste voorkennis EU-vergunning na Algemene Opleiding  
Treinbestuurder

Getuigschrift Getuigschrift van Specifieke Vakbekwaamheid

Duur (incl. examen) 3 dagen

Opmerking Praktijk wordt geleid door Lineas Academy.
Het programma van deze opleiding is  
beschikbaar op aanvraag.

Prijs € 4.800,00 per sessie (excl. BTW)     
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Specifieke
Opleiding
Treinbestuurder
A5

In deze opleiding leer je alles over de 
voorschriften en verkeersregels die van 
toepassing zijn bij de bediening van  
een bepaald gedeelte van het Belgische 
spoor vanuit een private spooraansluiting.



Vereiste voorkennis Geen

Getuigschrift VKT C10 

Dit getuigschrift is vereist om vanuit een spoor-
aansluiting een gedeelte van het openbare spoor-
netwerk te bedienen binnen een overeenkomst 
tussen een spoorwegonderneming en het bedrijf 
waarvoor je werkt.

Duur (incl. examen) 4 dagen + 5 praktijkmomenten begeleid door een 
erkende praktijkopleider van Lineas Academy

Opmerking Het programma van deze opleiding is  
beschikbaar op aanvraag.

Prijs € 6.400,00 per sessie (excl. BTW)   
De prijs omvat 3 theoriedagen en 1 examendag.          

Operator
Private
Spooraansluiting

Veiligheidsfunctie 13

De benaming ‘operator private spooraan- 
sluiting’ is de nieuwe benaming voor de  
gekende Veiligheidsfunctie 13.

In deze opleiding leer je de voorschriften  
en verkeersregels die van toepassing  
zijn bij de bediening van een bepaald 
gedeelte van het Belgische spoor  
vanuit een private spooraansluiting.
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Vereiste voorkennis Bestuurder A1, A5, B2

Getuigschrift Getuigschrift van Specifieke Vakbekwaamheid

Duur 90 min. per lijnexamen

Prijs € 75,00 per examen (excl. BTW)
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Lijnexamen

Met dit examen bewijs je dat je de nodige  
kennis hebt om op een bepaalde lijn te  
kunnen rijden.

Digitaal examen via het leerplatform  
Litmos.



Vereiste voorkennis Bestuurder A1, A5, B2

Getuigschrift Getuigschrift van Specifieke Vakbekwaamheid

Duur 1,5 uur theorie + 1 relevante dienstprestatie als 
praktijkexamen 

Prijs Theorie: € 350,00 per persoon (excl. BTW)
Praktijk: € 980,00 per persoon (excl. BTW)                  

Certificering
Treinbestuurder
Theorie/Praktijk

Je legt dit examen af om de Specifieke 
Opleiding Treinbestuurder af te sluiten  
en/of om de geldigheid van je aanvullend 
bevoegdheidsbewijs te verlengen.

De certificering bestaat uit een theoretisch 
en praktisch gedeelte. Het theoretisch  
examen wordt mondeling voor een jury 
van 2 experten afgenomen. In het  
praktijkexamen evalueert een erkende 
praktijkexaminator je gedurende een 
dienstprestatie.
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Vereiste voorkennis Bestuurder A1, A5, B2

Getuigschrift Getuigschrift van Specifieke Vakbekwaamheid

Duur 1 uur  

Prijs € 125,00 per persoon (excl. BTW)
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Certificering
Treinbestuurder
Taal B1

Met dit examen bewijs je dat je schriftelijk  
en mondeling op het niveau B1 (van het 
Europees referentiekader voor talen) kan 
communiceren. 

Lineas Academy organiseert taalexamens 
in het Nederlands, Duits of Frans, in samen-
werking met Lerian, een gecertificeerde 
opleidingsinstelling gespecialiseerd in 
taalonderwijs.

Voor meer informatie over het Europees referentiekader:       
https://europass.cedefop.europa.eu/nl/resources/european-language-levels-cefr 
https://europass.cedefop.europa.eu/fr/resources/european-language-levels-cefr
https://europass.cedefop.europa.eu/de/resources/european-language-levels-cefr
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Vereiste voorkennis Specifieke vakkennis van bestuurder

Getuigschrift Bewijs van deelname

Duur volledige dag

Prijs € 2.100,00 per dag (excl. BTW) - max. 6 deelnemers

Lesdag
Simulator
België

Een dagprogramma op simulator houdt in 
dat 2 à 4 oefeningen op de simulator worden 
gereden met een uitgebreide feedback na 
elke oefening. De inhoud van de oefeningen 
wordt afgestemd op de vragen of noden  
van de deelnemende bestuurders.



Vereiste  
voorkennis

Afhankelijk van het gekozen type  
erkenning

Getuigschrift Getuigschrift van erkenning

Duur  1 dag theorie +  
1 dag permanente opleiding per jaar

Prijs € 2.000,00 per persoon (excl. BTW)  
De erkenning is geldig tot 31/12 van het 
lopende jaar. Bij intekening na 01/06 geldt 
65% van de jaarprijs.
Per gekozen optie gelden volgende  
supplementen (per persoon/jaar): 
Opleider praktijk € 500,00
Opleider materieel € 500,00
Opleider theorie € 1.000,00
Examinator praktijk € 500,00
Examinator materieel en lijn € 500,00
Examinator theorie € 1.000,00
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Erkenning
Opleider/
Examinator

Opleider:
Met een erkenning als opleider van Lineas Academy 
kan je, onder de verantwoordelijkheid van onze  
opleidingsinstelling, opleidingen geven binnen 
jouw eigen organisatie. 

Afhankelijk van het gekozen type van erkenning 
kan je materieelopleiding, praktijkopleiding of 
zelfs een basisopleiding geven.

Examinator:
Een erkenning als examinator van Lineas Academy 
kan je toelaten om, onder de verantwoordelijk-
heid van onze opleidingsinstelling, examens af 
te nemen binnen jouw eigen organisatie. 

Afhankelijk van het gewenste type van erkenning 
kan je lijn- en materieelexamens, praktijk- 
examens of zelfs een volwaardige certificering 
uitvoeren.



Vereiste voorkennis Geen

Getuigschrift Getuigschrift van Specifieke Vakbekwaamheid 
– VKT A9

Duur (incl. examen) 3 dagen theorie en praktijk

Prijs € 960,00 per persoon (excl. BTW)                            

OPTIE

Beperkte
Technische
Schouwing

VKT A9

In deze module leer je: 

• een technische rijvaardigheids- 
controle van een goederenwagon 
uit te voeren in functie van zijn 
inverkeerstelling;

• schades aan een goederenwagon 
te rapporteren.

28 | 



Vereiste voorkennis Geen

Getuigschrift Bewijs van deelname

Duur (incl. examen) 1 dag theorie 

Prijs € 320,00 per persoon (excl. BTW)           
          

OPTIE

ETCS-Basics

In deze module leer je de Europese  
basisprincipes van het stuurpost- 
signalisatiesysteem ETCS.
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Vereiste voorkennis Optie ETCS-Basics

Getuigschrift Getuigschrift van Specifieke Vakbekwaamheid 

Duur (incl. examen) 3 dagen theorie met simulator

Prijs € 1.575,00 per persoon (excl. BTW)                     

OPTIE

ETCS België
N1-LS,  
N1-FS, N2

In deze module leer je de werking  
en de betekenis van het stuurpost-
signalisatiesysteem ETCS voor het 
Belgische spoornet.
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Vereiste voorkennis Specifieke vakkennis van treinbestuurder

Getuigschrift Bewijs van deelname

Duur (incl. evaluatie) Webinar: 2 uur
Klassikaal: 1 lesdag

Opmerking Onderwerpen van de sessie kunnen vrij worden 
gekozen of gevolgd op suggestie van Lineas 
Academy.

Prijs Webinar: € 250,00 per persoon (excl. BTW)
Klassikaal: € 320,00 per persoon (excl. BTW)         

Permanente
Opleiding
Treinbestuurder

Webinar / klassikaal

Ter voorbereiding op een certificering of 
als opfrissing na een lange afwezigheid 
bieden we permanente opleiding aan. 
Dit kan ofwel via een online, interactieve 
webinar ofwel klassikaal. 

In deze permanente opleiding herhaal je:

• de algemene en specifieke vakkennis 
van de treinbestuurder aan de hand  
van één of meer specifieke cases of 
hoofdstukken uit de reglementering;

• de meest recente wijzigingen aan  
de reglementering.
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Permanente
Opleiding

Operator Private 
Spooraansluiting

Online

In deze online opleiding herhaal je  
de kennis om van een private  
spooraansluiting wagons te kunnen  
verplaatsen naar sporen van de  
infrastructuurbeheerder.

Vereiste voorkennis Opleiding Operator Private Spooraansluiting

Getuigschrift Bewijs van deelname

Duur (incl. evaluatie) Online sessie van ca. 2 uur via het leerplatform 
Litmos

Prijs € 250,00 per persoon (excl. BTW )                 
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|  Contact

Info/tarieven/data/inschrijvingen:
Cindy Bolckmans (Sales Coordinator)
Cindy.bolckmans@lineas.net
Tel: +32 (0)468 40 99 08

Manager Lineas Academy:
Wout De Backer
Wout.debacker@lineas.net
Tel: +32 (0)472 36 65 05

Facturatie en administratie:
academy@lineas.net

Adres:
Koning Albert II-laan 37
1030 BRUSSEL
BE 0896.067.192

Een catalogus in het Frans is beschikbaar  
op aanvraag via academy@lineas.net.
Alle vermelde prijzen en programma’s  
zijn onderhevig aan wijzigingen.
Voor opleidingen op maat gelden  
aangepaste tarieven.



|  Legende

NSA National Security Authority

DVIS Dienst Veiligheid en Interoperabiliteit van de Spoorwegen

VKT Veiligheidskritieke taak

VKT A1 Verantwoordelijk zijn voor de rangeerdienst 

VKT A2 Ter plaatse bedienen van lokale veiligheidsinrichtingen, spoortoestellen en signalisatietoestellen

VKT A3 Toepassen van de voorschriften inzake remming, immobilisatie en samenstelling van treinen   
 en rangeerbewegingen

VKT A4 Uitvoeren van een remproef

VKT A5 Nagaan van de conformiteit van een trein of van een rangeerbeweging

VKT A6 Beheren van de administratieve verrichtingen met een impact op de veiligheid van het verkeer

VKT A9  Beperkte controle van de conformiteit van een trein of een rangeerbeweging. 
 Veiligheidskritieke taak specifiek aan Lineas NV, niet opgenomen in het KB van 13/12/2020

VKT C9  Spoorbeveiliging aanvragen - Veiligheidskritieke taak specifiek aan Lineas NV, niet opgenomen   
 in het KB van 13/12/2020

VKT C10 Operator Private Spooraansluiting

CUU Contrat Uniforme d’Utilisation des Wagons
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