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VAKBEKWAAMHEID  REACHTRUCK (CCV N51-U16) 

 
 
Inleiding 
 
De Arbowet verplicht wetgevers en ook werknemers tot het volgen van een relevante opleiding voor 
de machine waarop gewerkt wordt en men moet dit kunnen aantonen door middel van een geldig 
certificaat. 
Om deze praktijkgerichte opleiding te kunnen geven dienen de docenten goed te zijn opgeleid. Om 
vakbekwaamheid van de docent te kunnen aantonen moet deze in het bezit zijn van een CCV 
Vakbekwaamheidscertificaat reachtruck. 
Dit certificaat is tevens een verplichting voor docenten, die lesgeven in het kader van de nascholing 
Code 95. 
Cursisten krijgen aan het begin van de opleiding een opleidingsmap uitgereikt, die tevens kan dienen 
als naslagwerk. 
 
Doelgroep en toelatingseisen 
 
Ervaren reachtruckbestuurders die zowel in-company als extern trainingen en/of opleidingen willen 
verzorgen. 
De minimum leeftijd van de cursist is 18 jaar. 
Cursisten mogen geen beperkingen hebben aan het zicht, gehoorfuncties en motoriek. De cursist is 
verplicht om tijdens het praktijkgedeelte van de opleiding een helm en veiligheidsschoenen te dragen. 
 
 
Inhoud en doel van de opleiding 
 
De opleiding geeft inzicht in het veilig en efficiënt werken met een reachtruck en is geheel gericht op 
de praktijk. Tijdens de opleiding wordt er veel geoefend in praktijksituaties. De theorie die behandeld 
wordt, dient ter ondersteuning van de praktijkoefeningen. In de opleidingscentra van V-TAS B.V. staan 
moderne reachtrucks en een goed uitgeruste trainingshal ter beschikking. 
Tijdens het theoriegedeelte worden o.a. de volgende onderwerpen behandeld: 

- Arbowet/Arab 
- Stabiliteit, belading en zwaartepuntbepaling 
- Techniek 
- Veiligheid 
- Locatie erkenning 

De praktijkinstructie bestaat o.a. uit: 
- Het toepassen van de veiligheidseisen in de praktijk 
- Rijklaar controle 
- Efficiëntie 
- Stelling rijden 
- Helling rijden 
- Brede lading 
- inrijstelling 
- Container laden d.m.v. laadbrug 
- Laden en lossen van producten op pallets in container en vrachtauto 
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Examen 
 
Aan de opleiding is een examen verbonden van het CCV-CBR. 
Het examen bestaat uit een praktijk- en een theorie-examen en wordt aan het eind van de 
opleidingsdag afgenomen. Indien het examen met goed gevolg wordt afgelegd, ontvangt de cursist 
een certificaat en een vakbekwaamheidspas, welke ene geldigheidsduur hebben van 5 jaar. 
 
 

Algemene informatie 
 
Duur van de opleiding   1 of 2 dagen, inclusief het examen 
    Afhankelijk van het instroomniveau van de kandidaat 
 
Opleidingslocatie   Een van de locaties van V-TAS in Nederland. 
 
Startdatum   U kunt dit terugvinden op onze website in onze agenda www.vtas.com 
     of navragen bij een van de medewerkers van V-TAS.  
     U kunt ons bereiken op +31 497 360305  
     (of voor België +32 14 431321). 
 
   Indien er geen passende datum gepland is kan er in overleg altijd een 
   geschikte oplossing worden gevonden . 
 
Code 95 nascholingsuren 7 of 14 uur  
 
Subsidiemogelijkheden V-TAS is erkend opleider bij: SOOB - OOM - Scholingsfonds 

bouwnijverheid - Colland – KMO-Portefeuille  
 
 
Meer informatie 
 
Voor meer informatie, een advies op maat, een offerte, een aanmelding of voor al uw overige vragen 
kunt u contact opnemen met een van onze specialisten. Zij helpen u graag bij het van de juiste keuze 
of voorzien u desgewenst van de correcte en actuele antwoorden op uw vragen. 
 
 
V-TAS Nederland Telefoon nr.:   +31 497 360305  
    E-mail adres:  info@v-tas.nl  of info@v-tas.com  
 
V-TAS België Telefoon nr.:   +31 14  431320 

E-mail adres:  info@v-tas.be  of  info@v-tas.com  
 
 
Voor algemene informatie nodigen wij u graag uit om onze website bezoeken www.v-tas.com. 
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