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Erkend examencentrum Risicovolle Taken VCA

Opleiding:
Werken met reachtruck, basis (AV-002)
Opdracht:
o

o

o

Doelgroep:
Iedere medewerker die in een magazijn of in een productieomgeving met een reachtruck
eenvoudige handelingen moet uitvoeren (taken met lage moeilijkheidsgraad, in een open
ruimte, repetitief eenvoudig werk zonder tijdsdruk).
Toelatingsvoorwaarden:
✓ Minimum 18 jaar zijn.
✓ Beschikken over een verklaring van medische geschiktheid.
✓ Vrijgesteld van theoretisch deel indien de kandidaat een geldig attest AV-001 of IS001 behaalde bij een erkend centrum.
Doelstellingen:
o veilig en efficiënt leren werken met de reachtruck.
o alle technieken aanleren om:
▪ De bestuurders op te leiden tot bekleders van een veiligheidsfunctie, efficiënte
goederenbehandelaars, stapelen in palletrekken en werken in smalle
doorgangen, en personen die preventief defecten/storingen kunnen melden.
▪ Ongevallen/letsels te voorkomen, schade aan product te voorkomen, schade
door transport te verminderen.
▪ Veilig dynamisch rijgedrag te bekomen, aandachtig werken in
magazijnomgevingen met stapelrekken
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Inhoud:
o Theorie
• Kennen van de inhoud van de veiligheidsfunctie.

•

•

•

•
•
•
•
•

o

Kennen van de veiligheidsvoorschriften: rijrichting, afremmen voor bocht,
afstand tussen de heftrucks, verbod om passagiers mee te nemen, aangepaste
rijsnelheid, voorschriften bij het koppelen/ontkoppelen batterij en in een
laadstation, rijhoogte vorken, stand van de mast in functie van de last, gevaren
van batterijvloeistof.
Belangrijke begrippen i.v.m. de bouw van de vorkheftruck kennen: afzethoogte,
vrije heffing, doorrijhoogte, masttypes, 3- en 4-wiel toestellen, draaicirkel en
begrip “explosievrije heftruck”.
De elementen kennen waaruit de startcontrole bestaat: handrem,
voetrem, hydraulisch systeem testen, controle geluidshoorn, visuele
bandencontrole, stuurspeling, kettingspanning, vorken, brandstofpeil.
Weten dat er verschillende soorten pallets en opslagmethodes bestaan.
Begrip belastingen van stapelrekken kennen
Weten welke factoren de belasting en de stabiliteit van de heftruck beïnvloeden.
Begrijpen en kunnen gebruiken van laaddiagrammen.
De basiswetgeving kennen voor een reachheftruck bestuurder: Codex,
aansprakelijkheden en verantwoordelijkheden.

Praktijk

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Toepassen van de veiligheids- en verkeersregels: defensief rijden, interactie
met personen en andere bestuurders.
Dagelijkse inspectie reachtruck juist kunnen uitvoeren, herkennen van gevaarlijke
defecten en ze melden.
Juiste op- en afstaptechniek toepassen en de truck veilig parkeren.
De bedieningsorganen correct kunnen gebruiken.
Batterijen kunnen aansluiten en ontkoppelen.
Een goede rijtechniek hanteren: vooruit, achteruit.
Volgende manoeuvres kunnen uitvoeren: draaigedrag en bochtenwerk voor
- en achteruit, passeren nauwe doorgangen.
Kunnen schatten van afstanden, diepte en hoogte.
Stapelen van goederen in ruimte met maximaal 1 meter speling op draaicirkel.
Stapelen van goederen op hoogte meer dan 4 meter
Orde en netheid toepassen.
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Methodologie:
o

Syllabus + PowerPoint presentatie + beschikbare arbeidsmiddelen.

Uitvoeringsmodaliteit:
o
o
o
o

Opleidingsduur: 8 uur opfrissing 4 uur
Examen: 15 minuten theorie + 30 minuten praktijk.
On site/klassikaal/bij de klant/in opleidingsgebouw via Nitra.
Uitvoering door Nitra.

Evaluatie:
o
o

Attest van slagen na examen.
Elke 5 jaar doet het bedrijf een tussentijdse evaluatie – intern of extern - door een
bevoegd persoon om na te gaan of de werknemers nog aan de voorwaarden voldoen.

Annulatievoorwaarden:
o Een annulatie kan enkel schriftelijk.
o Een annulatie kan kosteloos tot 10 werkdagen voor de start van de opleiding.
o Minder dan 10 en tot 3 werkdagen voor aanvang opleiding: annulatievergoeding
€100 per deelnemer.
o Minder dan 3 werkdagen voor aanvang opleiding: volledige factuurbedrag
wordt aangerekend.

