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In deze toetsmatrijs staat wat u moet kunnen en kennen. De toetsmatrijs vormt daarom de basis van de opleiding en het examen. 

 

Opgesteld door: CBR divisie CCV 

 

Categoriecode: VPTC (Vakbekwaamheid C, C1 Praktische toets) 

Toetsvorm:  Praktijk 

Dekkingsgraad toetstermen: 100% 

Cesuur: De kandidaat moet een voldoende hebben behaald voor het examen om een bewijs van slagen te krijgen. 

Geldigheid examenresultaat: 2 jaar 

Bijzonderheden:  De precieze invulling van de Praktische toets C is uitgewerkt in het raamwerk praktijktoetsen.  

Dit vindt u op de website www.cbr.nl. 

 
 

Nr Eindtermen 

1. Lading (1.4, 1.6  Bijlage I richtlijn 2003/59/EG) 

2. Criminaliteit en illegaliteit (3.2 Bijlage I richtlijn 2003/59/EG) 

3. Fysieke risico’s (3.3 Bijlage I richtlijn 2003/59/EG) 

4. Noodsituaties (3.5 Bijlage I richtlijn 2003/59/EG) 
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Toelichting 
Eindtermen:  Dit zijn de hoofdonderwerpen die in het examen voorkomen. Hierin staat 'ruim' omschreven wat er in het examen terug kan komen. 
Toetstermen: Dit zijn onderdelen van een eindterm. Hierin staat meer uitgebreid omschreven wat er in het examen terug kan komen. 
Afbakening: Dit zijn onderdelen van een toetsterm. Hier staat over welke onderwerpen vragen gesteld mogen worden in het examen. Als er geen afbakening is 

opgenomen, mag over die toetsterm in principe alles gevraagd worden. 
Tax: Dit is de taxonomiecode van Romiszowski. Deze code geeft aan op welk niveau de vragen over een toetsterm gesteld worden.  

F = Feitelijke kennis. De kandidaat kan feiten reproduceren (herkennen of herinneren). 
B = Begripsmatige kennis. De kandidaat kan begrippen of principes omschrijven. 
R = Reproductieve vaardigheden. De kandidaat kan acties uitvoeren die volgens een vastgelegde procedure verlopen. 
P = Productieve vaardigheden. De kandidaat kan acties uitvoeren waarbij hij zijn eigen creativiteit en inzicht nodig heeft. 

 

Eind- en toetstermen Afbakening 

(indien van toepassing) 

Tax 

1. Lading (1.4, 1.6 Bijlage I richtlijn 2003/59/EG)   

1.1 Laden en lossen en vastzetten van lading. ● De kandidaat is in staat om de veiligheidsvoorzieningen aan te wijzen en te bedienen. 
● De kandidaat is in staat om de veiligheidsvoorschriften toe te passen die van belang zijn bij het 
 laden en lossen van de lading: 
 - goed vastzetten van de lading; 
 - afdekken van los gestorte goederen  
 - controle van de vastzetinrichtingen; 
 - juiste verdeling van de belasting over de assen; 
 - juiste verdeling van de belasting om de stabiliteit van de vrachtauto te borgen (rekening  
  houdend met het zwaartepunt). 
● De kandidaat is in staat om in relatie tot de te vervoeren lading: 
 - een juiste keuze te maken voor klem- en vastzetmaterialen en -technieken (sjorringen, 
klemstangen, rekken, antislipmatten, sjorbanden); 
 - een juiste keuze te maken voor laad- en losmachines (laadklep, steekwagen en elektrische 
pompwagen) en deze op een veilige manier te gebruiken. 

F/P 
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Eind- en toetstermen Afbakening 

(indien van toepassing) 

Tax 

2. Criminaliteit en illegaliteit (3.2 Bijlage I richtlijn 
2003/59/EG) 

  

2.1 Voorkomen van criminaliteit en illegaliteit. De kandidaat is in staat de maatregelen (checklist) te noemen waarmee criminaliteit en illegaliteit 
aan de vrachtauto/lading kan worden voorkomen: 
- vrachtauto goed op slot; 
- keuze parkeerplaats (verlichte plek, bij anderen parkeren, parkeerplek met toezicht); 
- het al dan niet verlaten van de vrachtauto is afhankelijk van het parkeermoment/de 

parkeerplek; 
- voorkomen dat derden bij de lading kunnen komen; 
- verzegeling controleren; 
- voor het wegrijden de vrachtauto checken: rondom, onder de vrachtauto, verzegeling 

controleren, andere potentiële verstopplekken en indien mogelijk, de lading; 
- zorg dragen voor persoonlijke-, lading- en voertuigdocumenten; 
- niet met derden praten over de samenstelling van de lading. 

F 

3. Fysieke risico’s (3.3 Bijlage I richtlijn 2003/59/EG)   

3.1 Voorkomen van fysieke risico’s. De kandidaat is in staat om maatregelen te nemen waarmee fysieke risico’s tijdens de 
werkzaamheden worden beperkt door een juiste manier van in- en uitstappen en betreden van de 
laadruimte. 

F/R 

3.2 Voorkomen van fysieke risico’s tijdens tillen, verplaatsen en 
vastzetten van de lading. 

De kandidaat is in staat om de maatregelen toe te passen waarmee fysieke risico’s tijdens 
tillen/goederenbehandeling worden beperkt: 
- tillen met rechte rug; 
- tijdens het tillen/vastzetten van de lading door de knieën buigen; 
- gebruik maken van tilhulpmiddelen; 
- gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen. 

P 
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Eind- en toetstermen Afbakening 

(indien van toepassing) 

Tax 

4. Noodsituaties (3.5 Bijlage I richtlijn 2003/59/EG)   

4.1 Invullen Europees schadeformulier. ● De kandidaat weet het Europese schadeformulier (digitaal of op papier) correct in te vullen. 
● De kandidaat is in staat aan te geven dat het Europese schadeformulier uniform is in heel 
 Europa (ongeacht de taal). 

R 

4.2 Maatregelen bij noodsituaties. De kandidaat kan uitleggen hoe gehandeld moet worden bij een noodsituatie: 
● inschatting van de situatie; 
● erger voorkomen; 
● hulpdiensten waarschuwen; 
● hulp verlenen aan gewonden en eerstehulpverlening; 
● optreden bij brand; 
● inzittenden van de vrachtwagen redden; 
●  omgaan met gladheid; 
● omgaan met het instructieboekje voor het verhelpen van storingen. 

F/R 

 


