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Doelgroep 

Deze opleiding is bestemd voor medewerkers 
die in het bezit zijn van een geldig certificaat 
Veiligheidstraining Vorkheftruck - Reachtruck.  

Doelstelling 

Het opfrissen van de basiskennis inzake  de 
Arbo-regels en de veiligheidsvoorschriften 
van het bedrijf met betrekking tot de 
persoonlijke verantwoordelijkheden en de 
gebruikte interne transportmiddelen zodat 
deze kunnen worden toegepast in de praktijk.  
 

Toelating 

Voor deze opleiding is de vooropleiding 
Veiligheidstraining Vorkheftruck / Reachtruck 
vereist. 
 
Richtlijnen 

De theorie en praktische veiligheidsinstructies 
zijn geheel afgestemd op de situatie binnen 
het bedrijf en de voorschriften zoals deze zijn 
vastgesteld door de Arbeidsinspectie. 

Docenten 
Ervaren, deskundige en praktijkgerichte 
docenten die op een interessante en 
interactieve wijze de lesstof behandelen en 
daarbij gebruik maken van praktijkgerichte 
opdrachten en concrete voorbeelden.  

Documentatie 

Elke cursist ontvangt cursusmateriaal van 
MARVEL. 

Certificering 

De theorie wordt getoetst door middel van 60 
multiple choice vragen. De praktische 
deskundigheid (rij- en bedieningsvaardig-
heden) van de bestuurder worden door de 
instructeur beoordeeld. 
 
Cursisten die na beide toetsmomenten een 
voldoende hebben behaald ontvangen een 
certificaat en een veiligheidspas op 
creditcardformaat met een geldigheidsduur 
van 5 jaar. 

Werkwijze 

In het eerste deel wordt onder andere 
aandacht besteed aan doelstellingen, 
verantwoordelijkheid, belasten van de 
heftruck, veiligheids- en 

gezondheidsvoorschriften, laden en lossen, 
interne verkeersregels.  
 
In het tweede deel wordt de theoretische 
kennis geïntegreerd in de praktijksituatie van 
het bedrijf. 

Locatie 

Incompany, neem hiervoor contact op met  
MARVEL.  
 
Aantal deelnemers 

Groepen minimaal 8, maximaal 10 cursisten. 
Individuele cursisten op maat.  

Tijdsplanning 

De opleiding bestaat uit één dagdeel inclusief 
toets.  

Kosten 

De kosten van de opleiding zijn op aanvraag.  

Inlichtingen 

Als u na het lezen van dit infoblad nog vragen 
heeft over de opleiding Herhaling 
Veiligheidstraining Vorkheftruck / Reachtruck,   
kunt u terecht bij MARVEL op onderstaand 
telefoonnummer. 
  
Op de website van MARVEL vindt u een 
cursusoverzicht en data.  
 
De informatie over alle cursussen en 
opleidingen van MARVEL vindt op de website 
onder alle opleidingen van MARVEL. 
 


