06.08
Werken met een vorkheftruck
gevorderd (IS-001)
Vaardigheden verwerven opdat de bestuurders efficiënte goederenbehandelaars worden, in staat zijn defecten
en onregelmatigheden aan de vorkheftruck te melden,
ongevallen en verwondingen te vermijden, schade aan

de gehanteerde producten te voorkomen en dus een
veilig rijgedrag vertonen, zonder hierbij echter de productiviteit uit het oog te verliezen.

PROGRAMMA
PRAKTIJK

THEORIE
• Uit te leggen wat een vorkheftruck is
• De werkzaamheden noemen waarvoor een vorkheftruck
kan ingezet worden
• Aanverwante transportmiddelen herkennen voor
horizontaal en verticaal transport
• Hulpmiddelen noemen voor horizontaal en verticaal
transport en het behandelen van speciale lasten
• Verschillende soorten paletten en opslagmethodes
herkennen
• Belangrijke begrippen i.v.m. de bouw van de vorkheftruck
uitleggen
• De verschillende types aandrijvingen met hun
toepassingen noemen
• De basisregelgeving voor het gebruik van een
vorkheftruck op de juiste manier interpreteren
• De veiligheidsregels en de verkeerregels op de juiste
manier interpreteren en de factoren die de stabiliteit
beïnvloeden noemen
• Een laaddiagram interpreteren en de onderdelen van
een startcontrole noemen
• Een LMRA kunnen uivoeren

•
•
•
•
•
•
•
•
•

De startcontrole
Slalom (vooruit en achteruit)
Rijden door smalle doorgang (vooruit en achteruit)
Laden en lossen - paletten naast elkaar op volle breedte
Opnemen en verplaatsen van hoge last
Geladen paletten stapelen in rekken
Rijden op en van een helling
Verplaatsen en stapelen van stapelboxen
Lange last vooruit en achteruit verplaatsen door smallere
doorgang
• Parkeren van vorkheftruck op voorziene plaats
• Het laden van de tractiebatterij, het tanken van diesel en/
of vervangen van de LPG-gasfles toelichten

PRAKTISCHE INFO
• Categorie:
Besturen van machines
Risicovolle taken VCA
• Doelstellingen van de opleiding:
Het doel van deze opleiding
is, naast het verwerven van
de theoretische kennis en de
praktische vaardigheden om een
vorkheftruck te hanteren, zich
tevens de basiskennis aangaande
veiligheid eigen te maken, evenals
verantwoordelijkheidszin en het
doeltreffend gebruik van het toestel.
• Doelgroep:
Alle personen die met een
vorkheftruck moeten werken op
een werf, installaties, werkterrein

of laboratoria, waarbij de uit te
voeren opdrachten een zekere
moeilijkheidsgraad hebben.
• Validatie van de verworven
kennis en vaardigheden:
De kandidaten die slagen voor het
theoretisch en praktisch examen
ontvangen een attest dat 5 jaar
geldig is.
• Basisvereisten en
toelatingsvoorwaarden:
• Minimaal 18 jaar zijn.
• Medisch geschikt zijn om een
veiligheidsfunctie uit te oefenen.
• In het bezit zijn van de nodige
PBM’s voor het praktijkgedeelte
van de opleiding.

• Duur en schema:
2 dagen, van 08:00 tot 16:00
• Documentatie:
1 syllabus per deelnemer.
• Aantal deelnemers per sessie:
Maximum 6
• Diverse:
Tijdens de middag wordt aan elke
deelnemer een broodje en een
frisdrank aangeboden (indien de
opleiding in één van vestigingen
van ECS plaatsvindt).
• Contact en informatie:
03/360 29 11 of info@e-c-s.be
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