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Instructie examinator STL Veiligheidscertificaat Reachtruck (VCR) 

 

Bij ontvangst van het dossier 

• De examinator controleert de inhoud van het dossier, dit bevat tenminste de volgende zaken: 

o Examenreglement  

o Locatie-eisen 

o Praktijkopdrachten 

o Praktijkbeoordelingsformulieren 

 

Voor aanvang van het examen 

• De examinator is tenminste 30 minuten voor aanvang van het examen aanwezig op de locatie en 

heeft een geldig legitimatiebewijs bij zich.  

• De examinator controleert of de examenruimte voldoet aan de locatie-eisen. Indien dit niet het geval 

is wordt contact opgenomen met Pontifex Certificatie.  

• De examinator controleert of het examenmaterieel voldoet aan gestelde eisen en veilig is voor 

gebruik.  

• De examinator controleert of alle kandidaten beschikken over de benodigde PBM’s.  

o Veiligheidsschoenen 

o Veiligheidshelm (bij een open heftruck) 

o Eventuele ter plaatse voorgeschreven PBM’s. 

• De examinator voert een ID-controle en controleert of de gegevens op het identiteitsbewijs 

overeenkomen met de gegevens op het praktijkformulier. Wanneer dit niet het geval is worden de 

gegevens verbeterd.  

 

Tijdens het examen 

• De examinator instrueert de kandidaten aan de hand van het document Praktijkopdrachten, er zijn in 

totaal drie varianten beschikbaar, die elk uit drie onderdelen bestaan.  

• Een kandidaat dient één examenopdracht van drie onderdelen uit te voeren. De examinator laat de 

kandidaten blind een opdracht trekken zodat de kandidaat niet vooraf weet welke van de drie 

opdrachten uitgevoerd dient te worden. 

o Elke examenopdracht start met een rijklaarcontrole (deze valt binnen de examentijd) en 
eindigt met het parkeren van de heftruck.  

o Pallets dienen (tenzij anders vermeld) opgesloten in de stelling te staan. Met opgesloten 
pallet wordt bedoeld dat een pallet tussen twee andere pallets staat of tussen een 
staander van een stelling en een pallet.  

o De praktijkopdrachten kunnen door de examinator worden aangepast met ter plaatse 
gebruikte locatiecoderingen.  

• De examinator beoordeelt de uitvoering van de praktijkopdrachten en registreert dit op het 

praktijkbeoordelingsformulier. Het praktijkbeoordelingsformulier bestaat uit vijf onderdelen met in 

totaal 20 beoordelingscriteria. Per criterium kan de kandidaat maximaal 5 punten scoren. De 

examinator kent per criterium een score tussen de 0 en 5 toe. De kandidaat kan in totaal maximaal 

100 punten behalen, bij 60 punten (60%) of meer is de kandidaat geslaagd. 

• Wanneer de kandidaat de examenduur overschrijdt, schade rijdt aan heftruck, lading en/of omgeving 

of twee hoog risicovolle handelingen verricht wordt het examen afgebroken en is de kandidaat 

gezakt. Hoog risicovolle handelingen zijn: onnodig rijden/draaien met hooggeheven vorken of lading, 

structureel niet kijken in de rijrichting of de rijrichting niet aanpassen aan last en/of omgeving. 

• De examinator bespreekt de beoordeling met de kandidaat en beide tekenen het 

praktijkbeoordelingsformulier.  

• Het examen duurt maximaal 45 minuten. In de regel wordt er één kandidaat gelijktijdig 

geëxamineerd tenzij de locatie zich leent voor gelijktijdige examenafname van twee 
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examenkandidaten. Dit is alleen mogelijk wanneer de kandidaten elkaar tijdens het uitvoeren van 

examenopdracht niet hinderen én de examinator gelijktijdig zicht heeft op beide examenkandidaten. 

In dit geval laat de examinator de eerste kandidaat beginnen met de aanvangscontrole, zodra deze 

kandidaat begint met de examenopdrachten start kandidaat 2 met de aanvangscontrole. 

 

Na afloop van het examen 

• De examinator controleert of alle praktijkbeoordelingsformulieren compleet zijn ingevuld.  

• Eventuele klachten van kandidaten worden vermeld op een apart A4. 

• De examinator stuurt het examendossier retour aan Pontifex Certificatie (indien de opleider geen 

gebruik maakt van MijnPontifex) of geeft het examendossier retour aan de opleider (indien deze wel 

gebruik maakt van MijnPontifex). Het retour gezonden examendossier bestaat uit:  

o Praktijkbeoordelingsformulieren 
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Bijlage: Toelichting op het praktijkbeoordelingsformulier 
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