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VERKORTE HERHALINGSCURSUS VEILIG WERKEN MET DE HEFTRUCK 

 

Een aantal heftruckchauffeurs in uw bedrijf moet het certificaat Veilig werken met de heftruck 

verlengen. Het zijn ervaren chauffeurs en zij weten van de hoed en de rand. Bovendien zijn zij in staat 

om zelfstandig de theorie van het werken met de heftruck te leren. Speciaal voor hen hebben wij de 

verkorte herhalingscursus Veilig werken met de heftruck. 

 

Organisatie van de cursus 

 De verkorte herhalingscursus is alleen beschikbaar voor heftruckchauffeurs van één bedrijf. 

 Het aantal deelnemers is minimaal acht en maximaal tien. 

 De cursus bestaat uit een theorie- en praktijkgedeelte. De deelnemers worden geacht de theorie 

geheel zelfstandig te kunnen bestuderen. Er wordt tijdens de dag van toetsing geen tijd 

gereserveerd voor het stellen van vragen en het geven van uitleg. Zowel theoretische kennis als 

praktische ervaringen worden met een toets afgesloten 

 Samen met u wordt een datum voor de toets gepland. Vier weken voor de geplande datum 

sturen wij alle deelnemers het cursusboek toe. In dit zelfstudieboek vinden zij alle relevante 

informatie voor de theorietoets. 

 De theorie- en praktijktoets worden op uw bedrijfslocatie afgenomen.  

o De dag begint met de theorietoets. Deze toets wordt door alle deelnemers tegelijk 

afgelegd, omvat 30 vragen en duurt 30 minuten. De deelnemers mogen maximaal zes 

fouten maken. 

o Voor de praktijktoets wordt in uw bedrijfsruimte een parcours uitgezet. Wij maken 

gebruik van uw machines en met de lading waar uw medewerkers dagelijks mee van 

doen hebben. 

Deze toets wordt individueel afgenomen. De deelnemer kan praktijkvoorbeelden 

aandragen en de cursusleider kan hier eventueel op toetsen. Ook dit onderdeel duurt 

ongeveer 30 minuten. 

 Belangrijke voorwaarde is, dat wij gedurende de hele dag een heftruck tot onze beschikking 

hebben. 

 

Op deze manier zijn uw ervaren medewerkers niet een hele dag kwijt aan een herhalingscursus. En 

door hun vaardigheden op hun werklocatie te toetsen, sluiten wij naadloos aan op de praktijk van 

alledag. 

 

Theorie 

 Praktisch en veilig omgaan met de vorkheftruck: hulpmiddelen, inspecties en onderhoud, 

mogelijkheden en krachten van de vorkheftruck. 

 Veiligheidsvoorschriften met betrekking tot gebruik, constructie en inrichting, transportroutes en 

stapelplaatsen, wet- en regelgeving en ARBO-richtlijnen. 
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Praktijk 

 Rijvaardigheid en veilig transport. 

 Voorkomen van ongelukken en schade. 

 Herkennen van gevaarlijke situaties. 

 

Ook in combinatie met de reachtruck 

De cursusdeelnemers kunnen ook getoetst worden op het gebruik van de reachtruck. De theorie 

voor de reachtruck is identiek aan die van de heftruck. Voor de praktijktoets maken wij gebruik van 

zowel de heftruck als de reachtruck. 

 

Certificaat 

Bij voldoende resultaat ontvangt de deelnemer een certificaat Heftruckchauffeur, met extra 

aantekening over de gebruikte machine(s) tijdens de praktijkoefening. Dit certificaat is 5 jaar geldig. 

 

Geen CCV-registratie 

De cursus komt niet in aanmerking voor de 7 scholingsuren die in het kader van Code 95 verplicht 

zijn. Voor deze verkorte cursus is de CCV-registratie bij het CBR daarom niet mogelijk. 

 

Locatie 

De theorie- en praktijktoetsen worden in uw bedrijf afgenomen.  

 

Prijs 

Afhankelijk van het aantal deelnemers. 

 

Deelnemers in 2016 

Vorig jaar namen medewerkers van onder andere Meilink Borculo, Morssinkhof Rymoplast in 

Lichtenvoorde en Metaflex Doors Europe in Aalten en Saba Lijmen & Kitten in Dinxperlo deel. Al hun 

medewerkers konden hun certificaat in ontvangst nemen.  

 

Neem voor meer informatie contact op met Judith Klein Wolterink, judith@gevenheftrucks.nl. 
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Overige dagcursussen 

 Stapelaar 

 Zijlader 

 Hoogbouwtruck 

 Hoogwerker 

 Code 95 

 Batterij-uitleg 
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