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Heftruck - basis
Functies

Aanbod verplichte cursussen
Chauffeur
Logistiek medewerker
Kwekerij medewerker

Opleidingsniveau

VMBO

URL

https://www.talentboom.nl/cursussen-en-opleidingen/opleidingen/opleiding-heftruckbasis-136.html

Duur

6 uur

Kosten

€ 240,-

Subsidie

50% Colland subsidie mogelijk voor werknemers

Data en locaties

1406-2022 - Horst

Opleider

Yuverta Leven Lang Ontwikkelen

Adres

De Molen 84

Postcode

3995 AX

Plaats

Houten

Telefoonnummer

0884354295

E-mailadres

levenlangontwikkelen@yuverta.nl

Website

https://llo.yuverta.nl/bedrijfsopleidingen/bedrijfsopleidingen-aanbod/

Informatie

ResultaatIn deze training worden instructies gegeven over Arbo & veiligheid en de
wettelijke voorschriften. U oefent het rijden in een groep van maximaal 6 personen in de
trainingshal van het Praktijkcentrum Horst (Hoogveld). Hier rijdt u met een heftruck met
diverse lasten. U wordt daarbij gecorrigeerd door een ervaren instructeur. Na het
deelnemen aan deze training kent u de veiligheidsregels en kunt u ze in de praktijk
hanteren. Sluit u de toetsing succesvol af dan ontvangt u een certificaat

Doelgroep
Personen die het certificaat Heftruckchauffeur willen behalen.Deze 1-daagse training is
bedoeld voor geoefende heftruckbestuurders. Voor een beginnende heftruckbestuurder
kan een 2e lesdag nodig zijn.Afhankelijk van ervaring is het daarom mogelijk om deze 1
daagse training uit te bereiden naar 2 dagen. De deelnemer dient minimaal 16 jaar oud zijn,
volgens het Arbobesluit mogen medewerkers jonger dan 18 jaar alleen onder deskundig
toezicht werken.

Aanpak
Veilig en verantwoord werken met de heftruck in de dagelijkse werkomgeving. Behalen van
het certificaat Heftruckchauffeur.
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Doelgroep
De trainingsdag begint met het digitale theorie examen, zorg dat u goed voorbereid bent
middels de e-learning die u na inschrijving ontvangt.

Arbo-wet
Veiligheidsregels en verkeersregels met betrekking tot het gebruik van de heftruck
Pictogrammen
Bouw en technische begrippen van de heftruck
Bediening en dagelijkse controle van de heftruck
Zwaartepunt bepaling, Lastdiagram en stabiliteit van de heftruck
Laden & lossen, stapelen en werken in magazijnstellingen
Bijzondere verrichtingen en helling rijden

Overige
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Klik hier voor aanvullende informatie over de opleiding, de subsidie mogelijkheden en de
opleidingskalender. U wordt doorgeleid naar de website van de Horti Bedrijfsschool.
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