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Activiteitenlijst erkenning van de leerwerkplek voor de 
opleidingen  

Bestuurder interne transportmiddelen duaal (SO) 
en Bestuurder interne transportmiddelen (VWO) 

Sectoraal Partnerschap Transport, Logistiek  
en Afhandeling op Luchthavens 

In de opleiding bestuurder interne transportmiddelen leert men leert men een gemotoriseerd intern transportmiddel 

besturen waarop men zit of staat bij het rijden en zich hierbij aan de kwaliteitsprocedures en veiligheidsvoorschriften 

houden, teneinde laad- en loswerkzaamheden, opslag- en bevoorradingswerkzaamheden en werkzaamheden met 

betrekking tot het transporteren van ladingen uit te voeren.  

De competenties zijn van toepassing op één of meerdere van onderstaande interne transportmiddelen:  

Heftruck, Reachtruck, Stapelaar, Orderverzameltruck, Combitruck, Pallettruck. 

  

Hieronder vindt u de lijst van activiteiten die in het kader van de bovenstaande opleidingen op de werkplek 
aangeboden moeten worden om als leerwerkplek erkend te worden voor deze opleidingen. Deze lijst 
vervangt het individueel opleidingsplan niet! 
Indien uw bedrijf niet alle onderstaande activiteiten uitvoert of niet beschikt over alle interne 
transportmiddelen, is een gedeeltelijke erkenning mogelijk. Kruis hieronder de transportmiddelen aan die 
aanwezig zijn en duid aan hoe frequent uw bedrijf de activiteit uitvoert (dus niet uitbesteedt). 
 

TRANSPORTMIDDEL aanwezig                                                                                                ☒                                                         

TRANSPORTMIDDEL niet aanwezig  ☐ 

 

1 2 3 Deze activiteit wordt frequent door het bedrijf uitgevoerd 

1 2 3 Deze activiteit wordt af en toe door het bedrijf uitgevoerd 

1 2 3 Deze activiteit wordt niet of zelden door het bedrijf uitgevoerd 

 

UIT TE VOEREN ACTIVITEITEN 

In welke mate wordt de 

activiteit bij het 

LEERBEDRIJF uitgevoerd 

HEFTRUCK                                                                                                                                                                  ☐ 

Transportmiddel voor horizontale en verticale verplaatsing van goederen (veelal op palletten), uitgerust met contragewicht en 3 
of 4 wielen, kan binnen of buiten ingezet worden. 

o Werken volgens bedrijfseigen- en veiligheidsprocedures  
(PBM’s, pictogrammen, behandelingslabels, netheid en orde, …) 

1 2 3 
 

o Voorbereiding en controle van de heftruck 
  (checklist uitgevoerde controle en melden van defecten en onveilige situaties) 

1 2 3 
 

o Controle van goederen op soort/hoeveelheid en visuele schade melden 1 2 3 
 

o Laden en lossen van goederen in en uit een extern transportmiddel  1 2 3 
 

o Verplaatsen van goederen van en naar diverse locaties  1 2 3 
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o Stapelen en ontstapelen van  goederen op diverse hoogten 1 2 3 
 

o Parkeren van de heftruck 1 2 3 
 

REACHTRUCK                                                                                                                                                            ☐ 

Compact transportmiddel voor smalle gangpaden (zeer hoge hefhoogte mogelijk). Het vorkenbord zit tussen de voorste 
draagarmen die naar voren en achteren worden geschoven (reachen). Meestal zit men dwars op de truck. 

o Werken volgens bedrijfseigen- en veiligheidsprocedures  

(PBM’s, pictogrammen, behandelingslabels, netheid en orde, …) 
1 2 3 

 

o Voorbereiding en controle van de reachtruck 
             (checklist uitgevoerde controle en melden van defecten en onveilige situaties) 

1 2 3 
 

o Controle van goederen op soort/hoeveelheid en visuele schade melden 1 2 3 
 

o Verplaatsen van goederen van en naar diverse locaties  1 2 3 
 

o Stapelen en ontstapelen van  goederen op diverse hoogten 1 2 3 
 

o Parkeren van de reachtruck 1 2 3 
 

STAPELAAR                                                                                                                                                               ☐  
 

Transportmiddel om palletten te vervoeren met staplatform of met stuurcabine waarin men kan zitten of staan. De lading kan 
tevens in de hoogte verplaatst worden (itt de pallettruck) 

o Werken volgens bedrijfseigen- en veiligheidsprocedures  
(PBM’s, pictogrammen, behandelingslabels, netheid en orde, …) 

1 2 3 
 

o Voorbereiding en controle van de stapelaar 
(checklist uitgevoerde controle en melden van defecten en onveilige situaties) 

1 2 3 
 

o Controle van goederen op soort/hoeveelheid en visuele schade melden 1 2 3 
 

o Laden en lossen van goederen in en uit een extern transportmiddel  1 2 3 
 

o Verplaatsen van goederen van en naar diverse locaties  1 2 3 
 

o Stapelen en ontstapelen van  goederen op diverse hoogten 1 2 3 
 

o Parkeren van de heftruck 1 2 3 
 

ORDERVERZAMELTRUCK                                                                                                                                       ☐  

Transportmiddel waarmee orders kunnen verzameld worden op zowel op begane grond als op niveau.  
Zowel het platform als de bestuurder worden omhooggeheven, de goederen worden door de bestuurder uit het rek genomen 
en op het orderverzamelplateau geplaatst. 

o Werken volgens bedrijfseigen- en veiligheidsprocedures  

(PBM’s, pictogrammen, behandelingslabels, netheid en orde, …) 
1 2 3 
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o Voorbereiding en controle van de orderverzameltruck 
(checklist uitgevoerde controle en melden van defecten en onveilige situaties) 

1 2 3 
 

o Controle van goederen op soort/hoeveelheid en visuele schade melden 1 2 3 
 

o Verplaatsen van goederen van en naar diverse locaties  1 2 3 
 

o Stapelen en ontstapelen van  goederen (manueel van op het 

orderverzamelplateau) 
1 2 3 

 

o Parkeren van de orderverzameltruck 1 2 3 
 

COMBITRUCK (smalle-gangentruck of hoogbouwtruck)                                                                                 ☐  

Transportmiddel dat zelfstandig heen en weer rijdt in de gang tussen de rekken met een geleidingssysteem.  
Bij de man down uitvoering blijft de cabine met bestuurder beneden en beweegt enkel de vork langs de mast omhoog,  
bij de man up uitvoering beweegt de cabine samen met de vork omhoog langs de mast. 

o Werken volgens bedrijfseigen- en veiligheidsprocedures  

(PBM’s, pictogrammen, behandelingslabels, netheid en orde, …) 
1 2 3 

 

o Voorbereiding en controle van de combitruck 
    (checklist uitgevoerde controle en melden van defecten en onveilige situaties) 

1 2 3 
 

o Controle van goederen op soort/hoeveelheid en visuele schade melden 1 2 3 
 

o Verplaatsen van goederen van en naar diverse locaties  1 2 3 
 

o Stapelen en ontstapelen van  goederen op diverse hoogten 1 2 3 
 

o Parkeren van de combitruck 1 2 3 
 

    PALLETTRUCK                                                                                                                                                            ☐ 
     

Transportmiddel om palletten te vervoeren met staplatform of met stuurcabine waarin   men kan zitten of staan. 

o Werken volgens bedrijfseigen- en veiligheidsprocedures  

(PBM’s, pictogrammen, behandelingslabels, netheid en orde, …) 
1 2 3 

 

o Voorbereiding en controle van de pallettruck 
          (checklist uitgevoerde controle en melden van defecten en onveilige situaties) 

1 2 3 
 

o Controle van goederen op soort/hoeveelheid en visuele schade melden 1 2 3 
 

o Laden en lossen van goederen in en uit een extern transportmiddel  1 2 3 
 

o Verplaatsen van goederen van en naar diverse locaties  1 2 3 
 

o Parkeren van de pallettruck 1 2 3 
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VERMELD HIERONDER DE ACTIVITEITEN DIE HET BEDRIJF REGELMATIG UIVOERT  

EN DIE HIERBOVEN NIET VERMELD ZIJN  (bvb gebruik voorzetapparatuur, …) 

 


