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CURSUSINFORMATIE: Praktijkdag Reachtruck 

Je hebt gekozen voor de cursus Praktijkdag Reachtruck. Jouw inloggegevens heb je in een aparte email 

ontvangen. 

Cursusinformatie 

Praktijk 

Cursusniveau MBO 

Cursusduur 1 dag (ca 5 uur rijtijd) 

Praktijk Wij verwijzen je graag naar de Praktijkregels 2017. Tijdens het praktijkgedeelte 

komen de volgende onderwerpen aan de orde: 

• Visueel inspecteren en de werking van reachtruck controleren 

• Het vaardig sturen met een 3- en 4 wiel reachtruck 

• Het juist voordraaien met een 3- en 4 wiel reachtruck 

• Pallets uit de stellingen halen tot 4 hoog 

• Stapelen van gaasboxen en koud stapelen van IBC’s 

• De juiste manier om pallets in een inrijstelling te plaatsen 

• Het plaatsen van een lading in zeecontainer en juist gebruik oprijbaan 

• Het oppakken en hanteren van een brede lading 

• Het manouvreren met een brede balk 

• Het veilig laden van trailers en gebruik kopschot 

• Parkeren op de juiste plek en gebruik parkeerrem 

• Stapelen lading met EPT/stapelaar en veilig wegzetten in stelling 

Voorwaarden Belangrijk: 

• Je dient tijdens de praktijksessie veiligheidsschoenen te dragen 

• Je mag niet deelnemen wanneer je medicijnen gebruikt welke de 

rijvaardigheid kunnen beïnvloeden 

• Je dient aan te geven of je eventuele beperkingen hebt die de rijvaardigheid 

kunnen beïnvloeden 

• Je dient zelf je lunch mee te nemen 

Certificaat Indien geslaagd voor de opleiding ontvang je een certificaat in jouw profiel en pas 

per post. Het certificaat is 5 jaar geldig. 

Examen • Praktijktoets 

Register Het certificaat wordt geregistreerd in de PlusPort Academy waardoor je tijdig een 

oproep voor vernieuwing ontvangt 

Annulering Voor het annuleren of verschuiven van praktijk verwijzen wij je graag naar het 

document Praktijkregels 2017. 

Algemene 

voorwaarden 

Onze Algemene Cursusvoorwaarden zijn van toepassing. 

 

Vragen? Wij zijn je graag van dienst.  
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