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WERKEN MET EEN HEFTRUCK
Verkeerd gebruik van een heftruck kan leiden tot ernstige ongevallen. Daarom is het belangrijk 
dat medewerkers die met een heftruck dienen te rijden een degelijke opleiding krijgen. In deze 
opleiding leert men een heftruck efficiënt, doeltreffend en veilig te besturen. De opleiding 
start met een theoretisch gedeelte om de basisbegrippen te begrijpen. We eindigen met een 
praktisch gedeelte.  

DOELSTELLING

Het doel van deze opleiding is naast het verwerven van theoretische kennis en praktische kennis, 
eveneens	de	basisbegrippen	eigen	maken,	evenals	verantwoordelijkheidszin	en	het	doeltreffend	
gebruik van het toestel.

VOOR WIE

Iedereen die met een heftruck dient te werken.

PROGRAMMA

1. Bouw en de functie van een heftruck 
2. Veiligheidsvoorschriften 
3. Manipuleren van goederen 
4. Bediening van het toestel 
5. Risico’s en preventiemaatregelen 
6. Werken in palletstellingen 
7. Laden en lossen met behulp van een laaddiagram 
8. Start werkzaamheden  
9. Einde werkzaamheden 
10. Goede en veilige rijtechniek

DUUR

• Ervaren	chauffeurs:	1	dag
• Onervaren	chauffeurs:	2	à	3	dagen	(afhankelijk	van	kunde	medewerkers)

TAAL

Nederlands
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AANTAL DEELNEMERS:

Max. 6 personen

FORMULE

De cursus kan zowel op locatie worden gegeven als in het opleidingscentrum. De cursus kan worden 
aangepast	om	specifieke	veiligheidsregels	van	Uw	bedrijf	te	verwerken.	

EVALUATIE

Het examen bestaat uit zowel een theoretisch als een praktisch gedeelte. Men moet voor beide delen 
geslaagd te zijn. Indien gewenst, kan er een door BeSaCC VCA erkend diploma ‘IS001: werken met 
heftruck’ worden afgeleverd. Dit diploma is 5 jaar geldig.

PRIJS

• Op aanvraag: info@xltraining.be
• Syllabus, examen en deelnameattest inbegrepen.
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