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Basisopleiding heftruck of reachtruckchauffeur
Functies

Meewerkend voorman
Logistiek medewerker
Kwekerij medewerker

Opleidingsniveau

VMBO

URL

https://www.talentboom.nl/cursussen-en-opleidingen/opleidingen/opleiding-basisopleidingheftruck-of-reachtruckchauffeur-186.html

Duur

2 lange dagen

Kosten

599,00 excl. BTW

Subsidie

85% subsidie mogelijk voor werknemers via Colland Arbeidsmarkt

Opleider

Blom Opleidingen

Contactpersoon

B. Grijpma

Adres

Adam Smithstraat 41

Postcode

7559 SW

Plaats

Hengelo

Telefoonnummer

074-3764044

E-mailadres

b.grijpma@blomopleidingen.nl

Website

http://www.blomopleidingen.nl/

Informatie

Tijdens de basisopleiding tot heftruckchauffeur voor beginners leren we cursisten een
heftruck te besturen en tot in de puntjes te beheersen. Met verschillende heftrucks en
bijbehorende opdrachten zal de cursist gevoel krijgen hoe een heftruck bestuurd dient te
worden. We richten ons op de praktijk en veiligheid. Wijzen cursisten op gevaren en leren
ze altijd goed om zich heen te kijken. Naast het uitgebreide praktijkgedeelte met 10 uur
rijtijd, volg je kort klassikaal de theorie met als leidraad de 10 meest voorkomende
incidenten op en rondom de heftruck. Door de uitgekiende en didactische opbouw in 2
aaneengesloten dagen (07.00 - 14.30 uur) is ook de beginnende heftruckchauffeur in staat
om aan het eind van de opleiding veilig en verantwoord met de heftruck te rijden en
daarmee het heftruckcertificaat te verdienen.
Elektropallettruck en stapelaar vormen een vast onderdeel van deze cursus. Bij een
voldoende resultaat voor de opdrachten ontvangt u voor deze voertuigen een GRATIS
certificaat.

PROGRAMMADe opleidingsduur bedraagt 2 dagen, van 07.00 uur tot 14.30 uur, waarbij de
theorie in de praktijk zal worden behandeld. De nadruk bij deze heftruckopleiding ligt met
10 uur rijtijd op de praktijk. Wat ga je leren?

Visueel inspecteren en de werking van heftruck controleren
Het vaardig sturen met een 3 -en 4 wiel heftruck
Het juist voordraaien met een 3 -en 4 wiel heftruck
Pallets uit de stellingen halen tot 4 hoog
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Stapelen van gaasboxen en koud stapelen van IBC's
De juiste manier om pallets in een inrijstelling te plaatsen
Het plaatsen van een lading in zeecontainer en juist gebruik oprijbaan
Het oppakken en hanteren van een brede lading
Het manouvreren met een brede balk
Het veilig laden van trailers en gebruik kopschot
Parkeren op de juist plek en gebruik parkeerrem
Lading stapelen met EPT/stapelaar en veilig wegzetten in stelling
WAT IS DE WAARDE VAN EEN HEFTRUCKCERTIFICAAT?Zij die willen voldoen aan de
eisen van de Arbo-wet en verzekeraars kunnen, afhankelijk van hun doel, met deze
opleidingen hun heftruckcertificaat behalen. Daarnaast kunt u door middel van een
heftruckopleiding de kosten en veiligheid positief beïnvloeden. Bovendien is een
onderneming in het kader van de Arbo-wet verplicht de betreffende werknemers grondig te
laten instrueren ook met betrekking tot heftruck en veiligheid. Deze opleiding wordt
standaard afgesloten met een BLOM-veiligheidsexamen. Alle heftruckcertificaten hebben
een geldigheidsduur van 5 jaar.
Toelatingseisen

Talentboom 2022

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Deze heftruckopleiding is als basisopleiding bedoeld voor medewerkers die nog geen
enkele ervaring hebben.
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