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CURSUSINFORMATIE: Reachtruck Code95 

Je hebt gekozen voor de cursus Reachtruck Code95. Uw inloggegevens heb je in een aparte email ontvangen. 

Cursusinformatie 

Praktijk 

Cursusniveau MBO 

Cursusduur 1 praktijkdag 

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

volgende onderwerpen aan de orde: 

 Veiligheid AI14 en Arbowet 

 Vakkennis 

 Lastgrafiek en belasten van truck 

 Dagelijkse controle 

 Verkeersvoorschriften 

 Schades en kosten 

 Bediening en besturing truck 

 Koud stapelen, pallet-en inrijstellingen 

 Laden en lossen van containers en trailers 

 Onderhoud batterij en motor 

 Bewustwording van gevaren en risico’s 

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 praktijk ontvang je een certificaat in jouw profiel en pas per post. Het 

certificaat is 5 jaar geldig.  

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

vernieuwing ontvangt. 

Code95 De nascholingsuren zijn niet altijd gelijk aan de duur van de opleiding. CCV bepaalt hoeveel uren 

een opleiding meetelt voor de verplichte nascholing. Dit is onder andere afhankelijk van de 

praktijklessen van de opleiding. De uren die meetellen worden doorgegeven door de opleider aan 

CCV. Wanneer aan de verplichte 35 uur is voldaan dan geeft de CCV dit door aan de RDW. De 

RDW registreert de gemaakte uren en wanneer de chauffeur het nieuwe rijbewijs ophaalt zullen 

zij het rijbewijs automatisch voorzien van code 95. Geef daarom altijd duidelijk aan bij de opleider 

dat de cursist in aanmerking wil komen voor Code 95 nascholingsrichtlijn, zij moeten jouw 

nascholingsuren doorgeven aan CCV. De cursist kan de status van de uren bekijken via 

www.mijnccvexamenhuis.nl. De cursist kan inloggen met een DigiD code. 

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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