
OPLEIDINGENSTRUCTUUR BESTUURDER REACHTRUCK 

 

 

1. BESCHRIJVING 

 

Referentiekaders: 

WELZIJN OP HET WERK 

Beroepsprofielen 

(SERV, oktober 2004) 

 

BESTUURDER HEFTRUCK/REACHTRUCK  

Beroepencluster  

(SERV/Compensatiefonds voor Bestaanszekerheid voor de Haven van Zeebrugge/ 

EDUCAM/COBOT/FVB/INOM/OCH/SFG/VORMELEK, maart 2004) 

 

De bestuurder reachtruck verplaatst en stapelt goederen over korte afstanden, vooral in smalle 

gangpaden van een magazijn. Hij gebruikt de reachtruck om de goederen te stapelen en te 

ontstapelen op grote hoogte. Hij kan de ganse mast van de reachtruck vooruit en achteruit 

bewegen. De bestuurder reachtruck zit haaks ten opzichte van de vorken.  

 

De opleiding Bestuurder reachtruck bestaat uit 2 modules: 

 

Besturing reachtruck 

Verplaatsing lading reachtruck 

 

Verplaatsing 

lading reachtruck
Besturing reachtruck

BESTUURDER 

REACHTRUCK

 
 

Voor elke module die men met vrucht heeft gevolgd, wordt een deelcertificaat uitgereikt. 

Voor elke opleiding die men met vrucht heeft gevolgd, wordt een certificaat uitgereikt. 



2. MODULES  

 

Module Besturing reachtruck 

 

veilig, hygiënisch en milieubewust werken conform welzijn op het werk en de geldende 

regelgevingen zoals: 

 ergonomisch werken  

 producten, gereedschap, apparatuur, machines en arbeidsmiddelen volgens 

bedrijfsvoorschriften gebruiken 

 persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen gebruiken 

 werkpost en directe omgeving volgens bedrijfsvoorschriften schoonhouden 

 storingen of afwijkingen aan goederen, producten, gereedschap, apparatuur, machines 

en arbeidsmiddelen melden 

 voorschriften en instructies inzake veiligheid, hygiëne of milieu toepassen 

 afval en restproducten beperken en volgens wettelijke voorschriften sorteren 

noodzakelijke houdingen voor de uitoefening van het beroep aannemen zoals: 

 met stress omgaan 

 nauwkeurig werken 

 op wisselende werkomstandigheden inspelen 

 opgelegde taken zelfstandig uitvoeren 

 zin voor verantwoordelijkheid tonen 

 zorgzaam met goederen omgaan 

functionele vaardigheden voor de uitoefening van het beroep toepassen zoals: 

 ICT gebruiken 

 informatie selecteren en verwerken 

 rekenvaardigheden toepassen  

 zich oriënteren 

 afstanden inschatten 

 afmetingen inschatten 

 basisprincipes van fysica in functie van belasting en stabiliteit toepassen 

eigen werkzaamheden organiseren 

 eigen werkzaamheden voorbereiden  

 eigen werkzaamheden uitvoeren 

 eigen werkzaamheden evalueren 

 eigen werkzaamheden bijsturen 

volgens bedrijfseigen procedures bedrijfszekerheid reachtruck controleren  

 elektrische reachtruck aan batterijlader aansluiten 

 elektrische reachtruck van batterijlader afkoppelen 

 statische controle volgens checklist uitvoeren 

 dynamische controle volgens checklist uitvoeren 

 controlechecklist invullen  

 gedetecteerde defecten aan reachtruck omschrijven 

 gedetecteerde defecten aan reachtruck melden 

volgens bedrijfseigen procedures met reachtruck rijden en parkeren 

 verkeers- en veiligheidsregels bij het besturen toepassen 

 besturingspaneel bedienen 

 belast rijden 

 onbelast rijden 

 mast positioneren 

 vorken positioneren 

 in smalle gangpaden van een magazijn rijden 

 op een helling rijden 

 behendig, vlot en veilig rijden 



 reachtruck parkeren 

 reachtruck tegen onoordeelkundig gebruik beveiligen 

 

De beroepsgerichte vorming kan enkel gerealiseerd worden door middel van het geïntegreerd 

doorlopen van de component leren en de component werkplekleren. 

 

 

 



Module Verplaatsing lading reachtruck 

 

veilig, hygiënisch en milieubewust werken conform welzijn op het werk en de geldende 

regelgevingen zoals: 

 ergonomisch werken  

 producten, gereedschap, apparatuur, machines en arbeidsmiddelen volgens 

bedrijfsvoorschriften gebruiken 

 persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen gebruiken 

 werkpost en directe omgeving volgens bedrijfsvoorschriften schoonhouden 

 storingen of afwijkingen aan goederen, producten, gereedschap, apparatuur, machines 

en arbeidsmiddelen melden 

 voorschriften en instructies inzake veiligheid, hygiëne of milieu toepassen 

 afval en restproducten beperken en volgens wettelijke voorschriften sorteren 

noodzakelijke houdingen voor de uitoefening van het beroep aannemen zoals: 

 met stress omgaan 

 nauwkeurig werken 

 op wisselende werkomstandigheden inspelen 

 opgelegde taken zelfstandig uitvoeren 

 zin voor verantwoordelijkheid tonen 

 zorgzaam met goederen omgaan 

functionele vaardigheden voor de uitoefening van het beroep toepassen zoals: 

 ICT gebruiken 

 informatie selecteren en verwerken 

 rekenvaardigheden toepassen  

 zich oriënteren 

 afstanden inschatten 

 afmetingen inschatten 

 basisprincipes van fysica in functie van belasting en stabiliteit toepassen 

eigen werkzaamheden organiseren 

 eigen werkzaamheden voorbereiden  

 eigen werkzaamheden uitvoeren 

 eigen werkzaamheden evalueren 

 eigen werkzaamheden bijsturen 

volgens bedrijfseigen procedures lading met reachtruck opnemen, verplaatsen, stapelen en 

ontstapelen 

 besturingspaneel bedienen  

 laaddiagram toepassen 

 paletten en lading op stabiliteit nazien 

 goederen visueel controleren 

 zichtbare gebreken aan goederen melden 

 stapeltechnieken toepassen 

 lading stouwen  

 lading vastmaken  

 reachtruck voor lading positioneren 

 vorken op hoogte brengen 

 mast vooruitschuiven 

 lading opnemen 

 lading horizontaal brengen 

 mast intrekken 

 lading op rijhoogte brengen 

 lading indien nodig naar achter hellen 

 magazijnindelingen toepassen 

 lading neerzetten 



 lading op grote hoogte stapelen en ontstapelen 

volgens bedrijfseigen procedures functiegebonden administratieve taken uitvoeren 

 gegevens registreren 

 voorraden scannen of tellen 

 scancode en locatienummers gebruiken 

 

De beroepsgerichte vorming kan enkel gerealiseerd worden door middel van het geïntegreerd 

doorlopen van de component leren en de component werkplekleren. 

 

 

 

 


