Bestuurder heftruck
(vorkheftruck, reachtruck, verreiker)
Praktische info
Doelstelling
Veilig en efficiënt met een heftruck leren
werken.

Deelnamevoorwaarden
Voorafgaande kennis en/of ervaring is niet
vereist. Minimum 18 jaar zijn en medisch
geschikt zijn voor veiligheidsfunctie. Voor de
opfrissing kan de deelnemer een niet vervallen
basisdiploma heftruck voorleggen.

Groepsgrootte
Zie modules.

Datum en uren
Zie modules. Beide zijn in overleg te bepalen.
Basisopleiding of opfrissing: 1 lesdag van 8u00
– 16u30

o

Opfrissing: een bewijs van deelname voor
de geslaagde deelnemer welke samen met
het basisattest de vormingsgraad van de
deelnemer aantoont. De geldigheidsduur
wordt bepaald volgens interne RI&E maar
met een maximum van 10 jaar en een
interne of externe evaluatie na 5 jaar.

Afspraken
De klant zorgt voor:
o opvang en begeleiding van de lesgever
o een geschikt leslokaal met beamer
o een oefenterrein voor het praktijkgedeelte
o een heftruck die aan de wettelijke
vereisten voldoet
o lasten of paletten om te
stapelen/ontstapelen
o 10-tal paletten om parcours aan te leggen
o de vereiste PBM’s met minimaal:
veiligheidsschoenen

Validatie
o

Basisopleiding: de geslaagde deelnemer
ontvangt een uniek genummerd diploma
met een geldigheidsduur volgens interne
RI&E maar met een maximum van 10 jaar
en een interne of externe evaluatie na 5
jaar.
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“Een opleiding in het
weekend of in de avond?
Liever de luxe van filevrije
lesuren? Het kan!”
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Bestuurder heftruck
(vorkheftruck, reachtruck, verreiker)
Lesinhoud

Documentatie
Syllabus/naslagwerk voor iedere deelnemer

Theorie
o
o
o
o
o
o
o

wetgeving (veiligheidsfunctie, keuringen)
verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid
veiligheidsvoorschriften
belangrijke begrippen i.v.m. de bouw van
de heftruck
startcontrole
factoren die de belasting en de stabiliteit
van de heftruck beïnvloeden
begrijpen en kunnen gebruiken van
laaddiagrammen

Meer info over de modules
Opleiding voor deelnemers zonder
of met geringe rijvaardigheid
o

Praktijk
toepassen van de veiligheidsregels
o defensief rijden
o dagelijkse inspectie van de vorkheftruck
o op en afstaptechniek toepassen
o de bedieningsorganen correct gebruiken
o batterijen aansluiten en ontkoppelen
o rijtechniek, manoeuvres, schatten van
afstanden, diepte en hoogte
o stapelen van goederen in ruimte met
maximaal 1 meter speling op de
draaicirkel
o kunnen plaatsen van pallets op
grondlocatie en werken op hoogte van
minimaal 3 meter
o veilig parkeren
o orde en netheid toepassen
Beide gedeelten kunnen worden afgesloten
met een test.
Opleiding op maat is mogelijk.
o
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Opleidingsduur minimaal anderhalve dag
(1 dag + 1/2de dag) bestaande uit:
▪ basisopleiding 1 dag: 4 uur theorie en
4 uur praktijk gewenning
(gezamenlijk met de groep)
▪ de deelnemer oefent de rijvaardigheid
in het bedrijf onder de hoede van een
bekwaam bedienaar uit uw bedrijf. U
kan deze oefenperiode ook door onze
trainer laten invullen.
na een oefenperiode van maximaal 3
maanden wordt het praktijkexamen
afgelegd per dag
maximum aantal deelnemers:
▪ theorie: 15 deelnemers
▪ praktijk: 5 deelnemers per blok van 4
uur (45 min per examen, kan op
afroep). Bij zeer goede rijvaardigheid
kan 30 minuten volstaan.
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Bestuurder heftruck
(vorkheftruck, reachtruck, verreiker)
Opleiding voor
rijvaardigheid
o

o

deelnemers

met

Opleidingsduur: 1 dag bestaande uit 4 uur
theorie inclusief examen + 4 uur praktijk
inclusief praktijktest.
maximum aantal deelnemers:
▪ theorie: 15 deelnemers
▪ praktijk: 5 deelnemers per blok van 4
uur (kan op afroep). (45 min per
examen, kan op afroep). Bij zeer
goede rijvaardigheid kan 30 minuten
volstaan.

Opfrissing voor deelnemers met
een eerder behaald diploma
o

o

Opleidingsduur: 1 dag bestaande uit 2 uur
theorie inclusief examen + 45 min praktijk
per deelnemer, bij zeer goede
rijvaardigheid kan 30 minuten volstaan.
maximum aantal deelnemers:
▪ theorie: 15 deelnemers
▪ praktijk: 5 deelnemers per blok van 4
uur (kan op afroep).

Prijsafspraak opleiding op locatie
klant
Op aanvraag.

“Korte toolboxen, individuele
coaching of doorgedreven
trainingen. Specifieke
risico’s of procedures, we
nemen het graag op in uw
opleiding op maat!”

De algemene verkoopvoorwaarden zijn
van toepassing. U kunt ze raadplegen
op www.humat.be.
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