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1 Opleiding 

1.1 Relatie opleiding – referentiekader 
De bestuurder interne transportmiddelen verplaatst en stapelt goederen op een veilige en 
oordeelkundige manier met behulp van een heftruck, reachtruck, meeneemheftruck, electro-
transpallet, combiheftruck of stapelaar. Deze goederenmanipulatoren worden niet alleen specifiek 
gebruikt voor het laden en lossen in en uit magazijnen binnen een onderneming, maar ook van alle 
mogelijke transportmiddelen zoals vrachtwagens, treinen, vliegtuigen en schepen. Voor het bijhouden 
van handelingen en verplaatsingen wordt steeds meer gebruik gemaakt van ICT. 
 
De bestuurder moet ook over een aantal specifieke vereisten beschikken voor het uitoefenen van het 
beroep1: 

• een medisch onderzoek is nodig: een uitstekend zicht, snelle en juiste reacties zijn 
noodzakelijk. Het medisch onderzoek voor een bestuurder interne transportmiddelen zal 
gebeuren: 

� bij indiensttreding, 
� verder eenmaal per jaar, 
� na elke afwezigheid van (meer dan) vier weken door ziekte of ongeval, 

Het advies van de arbeidsgeneesheer is bindend. Als de werknemer ongeschikt is verklaard, 
kan hij geen veiligheidsfunctie uitoefenen. Tegen het negatief advies is beroep mogelijk via de 
Medische arbeidsinspectie, 

• een minimumleeftijd van 18 jaar is vereist voor het besturen van een hefwerktuig, 
• rijbewijs C1, C of CE is nodig indien men zich op de openbare weg begeeft. 

 

1.2 Inhoud 
Na de opleiding kan de cursist: 
� eigen werkzaamheden plannen, 
� de bedrijfszekerheid van de goederenmanipulator controleren, 
� voorzetapparatuur gebruiken, 
� het transportmiddel rijden en parkeren, 
� de lading opnemen, verplaatsen, stapelen en ontstapelen, 
� de administratie bijhouden, 
� de werkplek ordelijk en net houden, 
� zijn taak uitvoeren, rekening houdend met milieu en veiligheid. 

1.3 Certificering 
Certificaat van de beroepsopleiding: BESTUURDER INTERNE TRANSPORTMIDDELEN. 

1.4 Niveau 
Alle modules worden ingedeeld als onderwijs van de derde graad van het beroepssecundair 
onderwijs. 

1.5 Duur 
De totale opleiding omvat 160Lt. 

1.6 Relatie AV-PV-TV 
160Lt waarvan 35Lt TV en 125Lt PV 

                                                      
1 Bron: SERV Beroepencluster ‘Bestuurder heftruck/reachtruck’ sectoroverschrijdend, Brussel, maart 
2004 
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1.7 Plaats van de opleiding in het studiegebied 
De opleiding Bestuurder interne transportmiddelen is een beroepsopleiding uit het studiegebied 
AUTO (AU). 
 
Nr. Opleidingen Code Lestij-

den 
Niveau Refe-

rentie-
kader 

Regle-
mente-
ring 

1 Spuiter BO AU 001 360 BSO 3 -  
2 Plaatwerker BO AU 004 560 BSO 3 -  
3 Koetswerkhersteller BO AU 005 920 BSO 3 - GB 
4 Hulpmecanicien Personen- en 

Lichte Bedrijfswagens 
BO AU 105 320 BSO 2 -  

5 Mecanicien Personen- en 
Lichte Bedrijfswagens 

BO AU 106 840 TSO 3 - GB 

6 Technicus Personen- en 
Lichte Bedrijfswagens 

BO AU 107 1140 TSO 3 - GB 

7 Technicus Personen- en Lichte 
Bedrijfswagens Specialiteit LPG 

BO AU 108 1260 TSO 3 - GB 

8 Fietsenmaker  BO AU 201 360 BSO 3 - GB 
9 Mecanicien Bromfietsen en 

Tuinmateriaal 
BO AU 202 480 BSO 3 - GB 

10 Hulpmecanicien Bedrijfs- en 
Vrachtwagens 

BO AU 306 360 BSO 3 -  

11 Mecanicien Bedrijfs- en 
Vrachtwagens 

BO AU 304 960 TSO 3 - GB 

12 Technicus Bedrijfs- en 
Vrachtwagens 

BO AU 305 1260 TSO 3 - GB 

13 Bestuurder interne 
transportmiddelen 

BO AU 309 160 BSO 3 BP 
SERV 
(2004) 

 

*  GB = gereglementeerd beroep 
 SR = specifieke reglementering 

1.8 Modules 
 
Naam Code Lestijden Vak 
Bestuurder heftruck M AU 055 10Lt TV en 30Lt PV Autotechniek 

Autorijtechnieken 
Praktijk autotechniek 
Praktijk autorijtechnieken 

Bestuurder reachtruck M AU 056 10Lt TV en 30Lt PV Autotechniek 
Autorijtechnieken 
Praktijk autotechniek 
Praktijk autorijtechnieken 

Meeneemheftruck M AU 057 5Lt TV en 15Lt PV Autotechniek 
Autorijtechnieken 
Praktijk autotechniek 
Praktijk autorijtechnieken 

Electro-transpallet M AU 058 10Lt PV Autotechniek 
Autorijtechnieken 
Praktijk autotechniek 
Praktijk autorijtechnieken 

Combi-heftruck M AU 059 5Lt TV en 25Lt PV Autotechniek 
Autorijtechnieken 
Praktijk autotechniek 
Praktijk autorijtechnieken 
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Stapelaar M AU 060 5Lt TV en 15Lt PV Autotechniek 
Autorijtechnieken 
Praktijk autotechniek 
Praktijk autorijtechnieken 
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1.9 Leertraject 
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1.10 Sleutelvaardigheden 
 
Code Sleutelvaardigheid Specificatie 
SV02 ACCURATESSE Erop gericht zijn binnen de voorgeschreven tijd een taak 

nauwkeurig te voltooien. 
SV12 FLEXIBILITEIT In staat zijn om zich aan te passen aan wijzigende 

omstandigheden, onder meer middelen, doelen, 
mensen en procedures. 

SV17 KWALITEITSBEWUSTZIJN In staat zijn om in te schatten aan welke vereisten een 
product of dienst moet voldoen en in staat zijn aan die 
vereisten tegemoet te komen. 

SV21 OMGAAN MET STRESS In staat zijn te leven met een aanvaardbare werkdruk, 
ook in moeilijke arbeidsomstandigheden (onder meer 
aard van het werk, de werkomgeving, tegenslagen en 
kritiek). 

SV28 RESULTAATGERICHTHEID In staat zijn binnen een bepaalde tijd en budget een 
vooropgesteld resultaat te bereiken met inachtneming 
van gedefinieerde kwaliteitsstandaarden. 

SV30 VEILIGHEIDS- EN 
MILIEUBEWUSTZIJN 

In staat zijn om actief en proactief in te staan voor de 
veiligheid en om situaties te voorkomen die mens en 
milieu kunnen schaden. 

SV31 VERANTWOORDELIJK-
HEIDSZIN 

Aandacht hebben voor de consequenties van een taak 
en beslissingen nemen op basis van mogelijke 
consequenties ervan. 

SV32 ZELFSTANDIGHEID In staat zijn om zelfstandig zonder hulp of toezicht 
gedurende lange tijd aan een taak te werken. 
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2 Basiscompetenties van de opleiding 

2.1 Eigen werkzaamheden plannen 
Code Basiscompetenties 
 De cursist kan 
AU 309 BC 001 � de productieplanning opvolgen 
AU 309 BC 002 � de onderhoudschecklist invullen 
AU 309 BC 003 � een goederenregistratie bijhouden 
AU 309 BC 004 � de vigerende administratie invullen 

2.2 Instructies in verband met veiligheid, gezondheid, milieu, welzijn en 
kwaliteit uitvoeren 

Code Basiscompetenties 
 De cursist kan 
AU 309 BC 005 � een werkomgeving ordelijk houden 
AU 309 BC 006 � veiligheidsmaatregelen uitvoeren 
AU 309 BC 007 � veilig rijden op een helling 
AU 309 BC 008 � de goederenmanipulator veilig parkeren 
AU 309 BC 009 � de milieuvoorschriften toepassen 
AU 309 BC 010 � bepaalde materialen recupereren voor hergebruik 
AU 309 BC 011 � ergonomisch werken 
AU 309 BC 012 � het eigen werk evalueren 

2.3 Instructies in verband met het onderhoud van de goederenmanipulator 
Code Basiscompetenties 
 De cursist kan 
AU 309 BC 013 � de energievoorziening van de goederenmanipulator garanderen 
AU 309 BC 014 � de elektrische goederenmanipulator aan de batterijlader (ont)koppelen  
AU 309 BC 015 � de thermische heftruck voorzien van brandstof, motorolie en water 
AU 309 BC 016 � het dagelijks onderhoud van de goederenmanipulator uitvoeren 
AU 309 BC 017 � defecten aan de goederenmanipulator herkennen 
AU 309 BC 018 � de startcontrole van de goederenmanipulator uitvoeren 
AU 309 BC 019 � de goederenmanipulator reinigen 

2.4 Uitvoerende taken 
Code Basiscompetenties 
 De cursist kan 
AU 309 BC 020 � de courante voorzetapparatuur omschrijven 
AU 309 BC 021 � de courante soorten goederen of ladingen en het voorzetapparaat 

waarmee het wordt behandeld opsommen 
AU 309 BC 022 � met behulp van een collega de voorzetapparatuur bevestigen 
AU 309 BC 023 � het voorzetapparaat veranderen volgens het soort goed of lading dat 

wordt behandeld 
AU 309 BC 024 � het laaddiagram verklaren 
AU 309 BC 025 � de invloed van het voorzetapparaat op het gewicht verklaren 
AU 309 BC 026 � de lading opnemen en verplaatsen zodanig dat de 

goederenmanipulator stabiel blijft 
AU 309 BC 027 � de lading volgens de regels stapelen op de goederenmanipulator zodat 

wegglijden onmogelijk wordt 
AU 309 BC 028 � de procedure voor het stapelen en ontstapelen van goederen met de 

goederenmanipulator uitvoeren 
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AU 309 BC 029 � de goederen laden en lossen zonder het extern transportmiddel binnen 
te rijden 

AU 309 BC 030 � de goederen laden en lossen binnen het extern transportmiddel 
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3 Modules 

3.1 Module Bestuurder heftruck (M AU 055) 

3.1.1 Situering van de module in de opleiding 
In deze module worden de verschillende handelingen en de daaraan verbonden kennis en houdingen 
aangeleerd die specifiek behoren tot het beroep van heftruckbestuurder. 
Er wordt eveneens ruime aandacht besteed aan het onderhoud en de veiligheidsrichtlijnen. Deze 
module is een volwaardige opleiding die leidt tot het attest van heftruckbestuurder. 
Refererend aan art. 183 quater 3. van het ARAB is het in het kader van het voorkomingsbeleid 
aangewezen om te vermelden dat een tewerkstelling slechts kan vanaf de leeftijd van 18 jaar. Art. 183 
quater 5.: “ Dit verbod vindt echter geen toepassing wanneer de werknemers van minder dan 18 jaar 
onder leiding en toezicht zijn geplaatst van een monitor die als opdracht heeft te waken over hun 
beroepsopleiding.” Het K.B. van 13 maart 1991 (BS 19/03/1991) stelt student-werknemers gelijk met 
werknemers. 

3.1.2 Instapvereisten voor de module 
Er zijn geen bijkomende instapvoorwaarden bovenop de algemeen geldende instapvoorwaarden van 
het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs. 

3.1.3 Studieduur 
40Lt 

3.1.4 Verhouding AV-PV-TV 
10Lt TV en 30Lt PV 

3.1.5 Basiscompetenties 
 
Module Bestuurder heftruck Code  
De cursist kan  
� de productieplanning opvolgen AU 309 BC 001 
� de onderhoudschecklist invullen AU 309 BC 002 
� een goederenregistratie bijhouden AU 309 BC 003 
� de vigerende administratie invullen AU 309 BC 004 

  
� een werkomgeving ordelijk houden AU 309 BC 005 
� veiligheidsmaatregelen uitvoeren AU 309 BC 006 
� veilig rijden op een helling AU 309 BC 007 
� de goederenmanipulator veilig parkeren AU 309 BC 008 
� de milieuvoorschriften toepassen AU 309 BC 009 
� bepaalde materialen recupereren voor hergebruik AU 309 BC 010 
� ergonomisch werken AU 309 BC 011 
� het eigen werk evalueren AU 309 BC 012 

  
� de energievoorziening van de goederenmanipulator garanderen AU 309 BC 013 
� de elektrische goederenmanipulator aan de batterijlader 

(ont)koppelen  
AU 309 BC 014 

� de thermische heftruck voorzien van brandstof, motorolie en water AU 309 BC 015 
� het dagelijks onderhoud van de goederenmanipulator uitvoeren AU 309 BC 016 
� defecten aan de goederenmanipulator herkennen AU 309 BC 017 
� de startcontrole van de goederenmanipulator uitvoeren AU 309 BC 018 
� de goederenmanipulator reinigen AU 309 BC 019 
� de courante voorzetapparatuur omschrijven AU 309 BC 020 
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� de courante soorten goederen of ladingen en het voorzetapparaat 
waarmee het wordt behandeld opsommen 

AU 309 BC 021 

� met behulp van een collega de voorzetapparatuur bevestigen AU 309 BC 022 
� het voorzetapparaat veranderen volgens het soort goed of lading dat 

wordt behandeld 
AU 309 BC 023 

� het laaddiagram verklaren AU 309 BC 024 
� de invloed van het voorzetapparaat op het gewicht verklaren AU 309 BC 025 
� de lading opnemen en verplaatsen zodanig dat de 

goederenmanipulator stabiel blijft 
AU 309 BC 026 

� de lading volgens de regels stapelen op de goederenmanipulator 
zodat wegglijden onmogelijk wordt 

AU 309 BC 027 

� de procedure voor het stapelen en ontstapelen van goederen met de 
goederenmanipulator uitvoeren 

AU 309 BC 028 

� de goederen laden en lossen zonder het extern transportmiddel 
binnen te rijden 

AU 309 BC 029 

� de goederen laden en lossen binnen het extern transportmiddel AU 309 BC 030 

3.2 Module Bestuurder reachtruck (M AU 056) 

3.2.1 Situering van de module in de opleiding 
In deze module worden de verschillende handelingen en de daaraan verbonden kennis en houdingen 
aangeleerd die specifiek behoren tot het beroep van reachtruckbestuurder. 
Er wordt eveneens ruime aandacht besteed aan het onderhoud en de veiligheidsrichtlijnen. Deze 
module is een volwaardige opleiding die leidt tot het attest van reachtruckbestuurder. 
Refererend aan art. 183 quater 3. van het ARAB is het in het kader van het voorkomingsbeleid 
aangewezen om te vermelden dat een tewerkstelling slechts kan vanaf de leeftijd van 18 jaar. Art. 183 
quater 5.: “ Dit verbod vindt echter geen toepassing wanneer de werknemers van minder dan 18 jaar 
onder leiding en toezicht zijn geplaatst van een monitor die als opdracht heeft te waken over hun 
beroepsopleiding.” Het K.B. van 13 maart 1991 (BS 19/03/1991) stelt student-werknemers gelijk met 
werknemers. 

3.2.2 Instapvereisten voor de module 
Er zijn geen bijkomende instapvoorwaarden bovenop de algemeen geldende instapvoorwaarden van 
het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs. 

3.2.3 Studieduur 
40Lt 

3.2.4 Verhouding AV-PV-TV 
10Lt TV en 30Lt PV 

3.2.5 Basiscompetenties 
 
Module Bestuurder reachtruck Code  
De cursist kan  
� de productieplanning opvolgen AU 309 BC 001 
� de onderhoudschecklist invullen AU 309 BC 002 
� een goederenregistratie bijhouden AU 309 BC 003 
� de vigerende administratie invullen AU 309 BC 004 

  
� een werkomgeving ordelijk houden AU 309 BC 005 
� veiligheidsmaatregelen uitvoeren AU 309 BC 006 
� veilig rijden op een helling AU 309 BC 007 
� de goederenmanipulator veilig parkeren AU 309 BC 008 
� de milieuvoorschriften toepassen AU 309 BC 009 
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� bepaalde materialen recupereren voor hergebruik AU 309 BC 010 
� ergonomisch werken AU 309 BC 011 
� het eigen werk evalueren AU 309 BC 012 

  
� de energievoorziening van de goederenmanipulator garanderen AU 309 BC 013 
� de elektrische goederenmanipulator aan de batterijlader 

(ont)koppelen  
AU 309 BC 014 

� de thermische heftruck voorzien van brandstof, motorolie en water AU 309 BC 015 
� het dagelijks onderhoud van de goederenmanipulator uitvoeren AU 309 BC 016 
� defecten aan de goederenmanipulator herkennen AU 309 BC 017 
� de startcontrole van de goederenmanipulator uitvoeren AU 309 BC 018 
� de goederenmanipulator reinigen AU 309 BC 019 

  
� de courante voorzetapparatuur omschrijven AU 309 BC 020 
� de courante soorten goederen of ladingen en het voorzetapparaat 

waarmee het wordt behandeld opsommen 
AU 309 BC 021 

� met behulp van een collega de voorzetapparatuur bevestigen AU 309 BC 022 
� het voorzetapparaat veranderen volgens het soort goed of lading dat 

wordt behandeld 
AU 309 BC 023 

� het laaddiagram verklaren AU 309 BC 024 
� de invloed van het voorzetapparaat op het gewicht verklaren AU 309 BC 025 
� de lading opnemen en verplaatsen zodanig dat de 

goederenmanipulator stabiel blijft 
AU 309 BC 026 

� de lading volgens de regels stapelen op de goederenmanipulator 
zodat wegglijden onmogelijk wordt 

AU 309 BC 027 

� de procedure voor het stapelen en ontstapelen van goederen met de 
goederenmanipulator uitvoeren 

AU 309 BC 028 

� de goederen laden en lossen zonder het extern transportmiddel 
binnen te rijden 

AU 309 BC 029 

� de goederen laden en lossen binnen het extern transportmiddel AU 309 BC 030 

3.3 Module Meeneemheftruck (M AU 057) 

3.3.1 Situering van de module in de opleiding 
Een meeneemheftruck is een heftruck die achter een vrachtwagen kan worden bevestigd, zodat de 
vrachtwagen zijn eigen heftruck heeft om de lading te stouwen of te lossen. In deze module worden 
de basiscompetenties behandeld die nodig zijn om de meeneemheftruck te bedienen.  

3.3.2 Instapvereisten voor de module 
Er zijn geen bijkomende instapvoorwaarden bovenop de algemeen geldende instapvoorwaarden van 
het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs. 

3.3.3 Studieduur 
20Lt 

3.3.4 Verhouding AV-PV-TV 
5Lt TV en 15Lt PV 

3.3.5 Basiscompetenties 
 
Module Meeneemheftruck Code  
De cursist kan  
� de productieplanning opvolgen AU 309 BC 001 
� de onderhoudschecklist invullen AU 309 BC 002 
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� een goederenregistratie bijhouden AU 309 BC 003 
� de vigerende administratie invullen AU 309 BC 004 

  
� een werkomgeving ordelijk houden AU 309 BC 005 
� veiligheidsmaatregelen uitvoeren AU 309 BC 006 
� veilig rijden op een helling AU 309 BC 007 
� de goederenmanipulator veilig parkeren AU 309 BC 008 
� de milieuvoorschriften toepassen AU 309 BC 009 
� bepaalde materialen recupereren voor hergebruik AU 309 BC 010 
� ergonomisch werken AU 309 BC 011 
� het eigen werk evalueren AU 309 BC 012 

  
� de energievoorziening van de goederenmanipulator garanderen AU 309 BC 013 
� de elektrische goederenmanipulator aan de batterijlader 

(ont)koppelen  
AU 309 BC 014 

� het dagelijks onderhoud van de goederenmanipulator uitvoeren AU 309 BC 016 
� defecten aan de goederenmanipulator herkennen AU 309 BC 017 
� de startcontrole van de goederenmanipulator uitvoeren AU 309 BC 018 
� de goederenmanipulator reinigen AU 309 BC 019 

  
� de courante voorzetapparatuur omschrijven AU 309 BC 020 
� de courante soorten goederen of ladingen en het voorzetapparaat 

waarmee het wordt behandeld opsommen 
AU 309 BC 021 

� met behulp van een collega de voorzetapparatuur bevestigen AU 309 BC 022 
� het voorzetapparaat veranderen volgens het soort goed of lading dat 

wordt behandeld 
AU 309 BC 023 

� het laaddiagram verklaren AU 309 BC 024 
� de invloed van het voorzetapparaat op het gewicht verklaren AU 309 BC 025 
� de lading opnemen en verplaatsen zodanig dat de 

goederenmanipulator stabiel blijft 
AU 309 BC 026 

� de lading volgens de regels stapelen op de goederenmanipulator 
zodat wegglijden onmogelijk wordt 

AU 309 BC 027 

� de procedure voor het stapelen en ontstapelen van goederen met de 
goederenmanipulator uitvoeren 

AU 309 BC 028 

� de goederen laden en lossen zonder het extern transportmiddel 
binnen te rijden 

AU 309 BC 029 

3.4 Module Electro-transpallet (M AU 058) 

3.4.1 Situering van de module in de opleiding 
Een electro-transpallet is een elektrisch aangedreven transpallet en wordt voornamelijk gebruikt voor 
goederen die te zwaar zijn om met een manuele transpallet te verplaatsen. In deze module worden de 
basiscompetenties behandeld die nodig zijn om de electrotranspallet te bedienen.  

3.4.2 Instapvereisten voor de module 
Er zijn geen bijkomende instapvoorwaarden bovenop de algemeen geldende instapvoorwaarden van 
het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs. 

3.4.3 Studieduur 
10Lt 

3.4.4 Verhouding AV-PV-TV 
10Lt PV 
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3.4.5 Basiscompetenties 
 
Module Electro-transpallet Code  
De cursist kan  
� de productieplanning opvolgen AU 309 BC 001 
� de onderhoudschecklist invullen AU 309 BC 002 
� een goederenregistratie bijhouden AU 309 BC 003 
� de vigerende administratie invullen AU 309 BC 004 

  
� een werkomgeving ordelijk houden AU 309 BC 005 
� veiligheidsmaatregelen uitvoeren AU 309 BC 006 
� veilig rijden op een helling AU 309 BC 007 
� de goederenmanipulator veilig parkeren AU 309 BC 008 
� de milieuvoorschriften toepassen AU 309 BC 009 
� bepaalde materialen recupereren voor hergebruik AU 309 BC 010 
� ergonomisch werken AU 309 BC 011 
� het eigen werk evalueren AU 309 BC 012 

  
� de energievoorziening van de goederenmanipulator garanderen AU 309 BC 013 
� de elektrische goederenmanipulator aan de batterijlader 

(ont)koppelen  
AU 309 BC 014 

� de thermische heftruck voorzien van brandstof, motorolie en water AU 309 BC 015 
� het dagelijks onderhoud van de goederenmanipulator uitvoeren AU 309 BC 016 
� defecten aan de goederenmanipulator herkennen AU 309 BC 017 
� de startcontrole van de goederenmanipulator uitvoeren AU 309 BC 018 
� de goederenmanipulator reinigen AU 309 BC 019 

  
� de courante voorzetapparatuur omschrijven AU 309 BC 020 
� de courante soorten goederen of ladingen en het voorzetapparaat 

waarmee het wordt behandeld opsommen 
AU 309 BC 021 

� met behulp van een collega de voorzetapparatuur bevestigen AU 309 BC 022 
� het voorzetapparaat veranderen volgens het soort goed of lading dat 

wordt behandeld 
AU 309 BC 023 

� het laaddiagram verklaren AU 309 BC 024 
� de invloed van het voorzetapparaat op het gewicht verklaren AU 309 BC 025 
� de lading opnemen en verplaatsen zodanig dat de 

goederenmanipulator stabiel blijft 
AU 309 BC 026 

� de lading volgens de regels stapelen op de goederenmanipulator 
zodat wegglijden onmogelijk wordt 

AU 309 BC 027 

� de procedure voor het stapelen en ontstapelen van goederen met de 
goederenmanipulator uitvoeren 

AU 309 BC 028 

� de goederen laden en lossen zonder het extern transportmiddel 
binnen te rijden 

AU 309 BC 029 

� de goederen laden en lossen binnen het extern transportmiddel AU 309 BC 030 

3.5 Module Combi-heftruck (M AU 059) 

3.5.1 Situering van de module in de opleiding 
Een combi-heftruck of orderverzameltruck is een elektrisch aangedreven heftruck waarbij de 
bedieningsman mee omhoog gaat en daardoor ook op grotere hoogte goederen uit de stellingvakken 
kan halen. Orderverzameltrucks zijn met name geschikt wanneer over grote afstanden en op hoger 
dan vloerniveau orders verzameld moeten worden. In deze module worden de basiscompetenties 
behandeld die nodig zijn om de combi-heftruck te bedienen. 
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3.5.2 Instapvereisten voor de module 
Er zijn geen bijkomende instapvoorwaarden bovenop de algemeen geldende instapvoorwaarden van 
het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs. 

3.5.3 Studieduur 
30Lt 

3.5.4 Verhouding AV-PV-TV 
5Lt TV en 25Lt PV 

3.5.5 Basiscompetenties 
 
Module Combi-heftruck Code  
De cursist kan  
� de productieplanning opvolgen AU 309 BC 001 
� de onderhoudschecklist invullen AU 309 BC 002 
� een goederenregistratie bijhouden AU 309 BC 003 
� de vigerende administratie invullen AU 309 BC 004 

  
� een werkomgeving ordelijk houden AU 309 BC 005 
� veiligheidsmaatregelen uitvoeren AU 309 BC 006 
� veilig rijden op een helling AU 309 BC 007 
� de goederenmanipulator veilig parkeren AU 309 BC 008 
� de milieuvoorschriften toepassen AU 309 BC 009 
� bepaalde materialen recupereren voor hergebruik AU 309 BC 010 
� ergonomisch werken AU 309 BC 011 
� het eigen werk evalueren AU 309 BC 012 

  
� de energievoorziening van de goederenmanipulator garanderen AU 309 BC 013 
� de elektrische goederenmanipulator aan de batterijlader 

(ont)koppelen  
AU 309 BC 014 

� de thermische heftruck voorzien van brandstof, motorolie en water AU 309 BC 015 
� het dagelijks onderhoud van de goederenmanipulator uitvoeren AU 309 BC 016 
� defecten aan de goederenmanipulator herkennen AU 309 BC 017 
� de startcontrole van de goederenmanipulator uitvoeren AU 309 BC 018 
� de goederenmanipulator reinigen AU 309 BC 019 

  
� de courante voorzetapparatuur omschrijven AU 309 BC 020 
� de courante soorten goederen of ladingen en het voorzetapparaat 

waarmee het wordt behandeld opsommen 
AU 309 BC 021 

� met behulp van een collega de voorzetapparatuur bevestigen AU 309 BC 022 
� het voorzetapparaat veranderen volgens het soort goed of lading dat 

wordt behandeld 
AU 309 BC 023 

� het laaddiagram verklaren AU 309 BC 024 
� de invloed van het voorzetapparaat op het gewicht verklaren AU 309 BC 025 
� de lading opnemen en verplaatsen zodanig dat de 

goederenmanipulator stabiel blijft 
AU 309 BC 026 

� de lading volgens de regels stapelen op de goederenmanipulator 
zodat wegglijden onmogelijk wordt 

AU 309 BC 027 

� de procedure voor het stapelen en ontstapelen van goederen met de 
goederenmanipulator uitvoeren 

AU 309 BC 028 

� de goederen laden en lossen zonder het extern transportmiddel 
binnen te rijden 

AU 309 BC 029 

� de goederen laden en lossen binnen het extern transportmiddel AU 309 BC 030 
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3.6 Module Stapelaar (M AU 060) 

3.6.1 Situering van de module in de opleiding 
Een stapelaar is een elektropallettruck met een kleine mast. Hiermee kunnen dus lasten horizontaal 
en verticaal worden verplaatst. Daarmee De hefhoogte en capaciteit van de stapelaar is vergeleken 
met die van een vorkheftruck beperkt, maar een typische doorsnee stapelaar is in staat om 
gepalletisseerde ladingen tussen de 500 en 1500 kilo op het tweede niveau in de stelling te zetten. In 
deze module worden de basiscompetenties behandeld die nodig zijn om de stapelaar te bedienen. 

3.6.2 Instapvereisten voor de module 
Er zijn geen bijkomende instapvoorwaarden bovenop de algemeen geldende instapvoorwaarden van 
het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs. 

3.6.3 Studieduur 
20Lt 

3.6.4 Verhouding AV-PV-TV 
5Lt TV en 15Lt PV 

3.6.5 Basiscompetenties 
 
Module Stapelaar Code  
De cursist kan  
� de productieplanning opvolgen AU 309 BC 001 
� de onderhoudschecklist invullen AU 309 BC 002 
� een goederenregistratie bijhouden AU 309 BC 003 
� de vigerende administratie invullen AU 309 BC 004 

  
� een werkomgeving ordelijk houden AU 309 BC 005 
� veiligheidsmaatregelen uitvoeren AU 309 BC 006 
� veilig rijden op een helling AU 309 BC 007 
� de goederenmanipulator veilig parkeren AU 309 BC 008 
� de milieuvoorschriften toepassen AU 309 BC 009 
� bepaalde materialen recupereren voor hergebruik AU 309 BC 010 
� ergonomisch werken AU 309 BC 011 
� het eigen werk evalueren AU 309 BC 012 

  
� de energievoorziening van de goederenmanipulator garanderen AU 309 BC 013 
� de elektrische goederenmanipulator aan de batterijlader 

(ont)koppelen  
AU 309 BC 014 

� de thermische heftruck voorzien van brandstof, motorolie en water AU 309 BC 015 
� het dagelijks onderhoud van de goederenmanipulator uitvoeren AU 309 BC 016 
� defecten aan de goederenmanipulator herkennen AU 309 BC 017 
� de startcontrole van de goederenmanipulator uitvoeren AU 309 BC 018 
� de goederenmanipulator reinigen AU 309 BC 019 

  
� de courante voorzetapparatuur omschrijven AU 309 BC 020 
� de courante soorten goederen of ladingen en het voorzetapparaat 

waarmee het wordt behandeld opsommen 
AU 309 BC 021 

� met behulp van een collega de voorzetapparatuur bevestigen AU 309 BC 022 
� het voorzetapparaat veranderen volgens het soort goed of lading dat 

wordt behandeld 
AU 309 BC 023 

� het laaddiagram verklaren AU 309 BC 024 
� de invloed van het voorzetapparaat op het gewicht verklaren AU 309 BC 025 
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� de lading opnemen en verplaatsen zodanig dat de 
goederenmanipulator stabiel blijft 

AU 309 BC 026 

� de lading volgens de regels stapelen op de goederenmanipulator 
zodat wegglijden onmogelijk wordt 

AU 309 BC 027 

� de procedure voor het stapelen en ontstapelen van goederen met de 
goederenmanipulator uitvoeren 

AU 309 BC 028 

� de goederen laden en lossen zonder het extern transportmiddel 
binnen te rijden 

AU 309 BC 029 

� de goederen laden en lossen binnen het extern transportmiddel AU 309 BC 030 
 


