
 

 Pontifex Certificatie 
Praktijkopdrachten VCR 
Revisie 1 – 18-08-2021 

 

 
Praktijkopdrachten VCR   Pagina 1 van 4 

Instructie en toelichting bij praktijkexamen STL Veiligheidscertificaat Reachtruck  

 

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

geëxamineerd tenzij de locatie zich leent voor gelijktijdige examenafname van twee 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.  

 

Deze instructie bevat drie verschillende examenopdrachten van elk drie onderdelen. 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 welk van de drie opdrachten uitgevoerd 
dient te worden.  

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

• 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.  

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

 
De praktijkopdrachten zijn als Bijlage 1, 2 en 3 toegevoegd aan deze instructie. De aanwijzingen m.b.t. de 

uitvoering en situering van de examenopdrachten zijn cursief weergegeven in de tekst.  

 

De tekst van de opdrachten kan als de opleider dit wenst, aangepast worden met de locatiecodering zoals 

deze door de opleider wordt gebruikt. Het is ook toegestaan dat de opleider tijdens het examen pas 

aangeeft welke lading gebruikt moet worden. De opdracht wordt dan mondeling gegeven. De kandidaat 

beschikt alleen over de basistekst.  
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Bijlage 1: Examenopdracht 1 

 

Let op:  

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.  

 

Opdracht 1  
Neem een pallet uit ..... (derde afzetlaag). Plaats de pallet via de inrijbaan op locatie ..... Rijd de 
inrijbaan helemaal uit. De inrijbaan weer inrijden. Neem de pallet weer op en zet deze terug op .....  
De pallet moet goed stapelbaar zijn en gevuld met zware lading. 
  
Opdracht 2  
Neem de pallet uit ..... (tweede of derde afzetlaag). Rijd via de slalombaan en plaats de pallet terug op 
.....  
 
Opdracht 3  
Neem de pallet uit ..... (eerste afzetlaag) en plaats deze in het gangpad. Zet de pallet uit ..... (tweede 

of derde afzetlaag) hier bovenop. Rijd via de slalombaan en zet beide pallets weer terug op ..... en ..... 
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Bijlage 2: Examenopdracht 2 

 

Let op:  
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.  
 
Opdracht 1  
Neem de pallet met vaten uit .....(vloerlocatie). Rijd via de onderdoorrijgang en plaats de pallet boven 
locatie ..... U rijdt 5 meter achteruit. Weer inrijden. Neem de pallet op en zet deze terug op .....  
 
Opdracht 2  
Neem de brede lading uit ..... (deze lading mag geen vloerlocatie zijn). Rijd het gangpad uit en plaats 
de lading vervolgens weer terug op de oorspronkelijke locatie.  
 
Opdracht 3  
Neem de pallet uit ..... (kandidaat kan niet over de lading heen kijken). Rijd via de slalom en plaats de 

pallet op …. 
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Bijlage 3: Examenopdracht 3 

 

Let op:  
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.  
 
Opdracht 1  
Neem een boxpallet uit ..... (vloerlocatie). Plaats de pallet via de inrijbaan op locatie ..... Rijd de 
inrijbaan helemaal uit. De inrijbaan weer inrijden. Neem de pallet weer op en zet deze terug op .....  
De boxpallet moet goed stapelbaar zijn en gevuld met zware lading.  
 
Opdracht 2  
Neem de pallet uit ..... (tweede afzetlaag). Rijd via de slalom en plaats de pallet op .....  
 
Opdracht 3  
Neem de pallet uit ..... (tweede afzetlaag) en plaats deze in het gangpad. Zet de pallet uit ..... (tweede 

of derde afzetlaag) hier bovenop. U rijdt 5 meter achteruit. Weer inrijden. Zet beide pallets weer 

terug op ..... en ..... 


