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Doelstell ing veil ig werken met de vorkheftruck (veil igheidscertif icaat) 
De ARBO-wet verplicht de werkgever om personen (werknemers) die werken met 
interne transportmiddelen met een eigen aandrijving zoals de vorkheftruck 
voldoende instructie te geven, werken met een vorkheftruck kan gevaren met zich 
meebrengen. In deze opleiding wordt je geleerd hoe je op een verantwoorde en 
efficiënte wijze een heftruck moet besturen en hoe je er op een veilige manier mee 
kunt werken. 
 
Introductie 
Voor mobiele arbeidsmiddelen met een eigen aandrijving en voor hijs- en 
hefwerktuigen, geldt dat deze alleen mogen worden bediend door werknemers die 
daarvoor over een specifieke deskundigheid beschikken (arbobesluit artikel 7.17c 
lid 1). Hoe de specifieke deskundigheid die nodig is wordt ingevuld wordt 
overgelaten aan de werkgever. Een heftruckchauffeur moet 16 jaar of ouder zijn. Tot 
zijn 18e verjaardag moet een heftruckchauffeur onder deskundig toezicht werken. 
Werkgevers zijn verplicht in hun RI&E aandacht te besteden aan de specifieke 
gevaren in het werk van minderjarige heftruckchauffeurs. 
 
In de praktijk wordt geadviseerd een opleiding met diploma of certificaat te volgen. 
In geval van een ongeval moet de werkgever kunnen aantonen dat de gebruiker 
deskundig opgeleid is en dat de parate kennis ook op peil was ten tijden van het 
ongeval. Een gedegen opleiding van Ito opleidingen wordt bekrachtigd met een 
instituut certificaat met een adviesgeldigheid van 5 jaar. De nadruk van deze 
opleiding ligt dan ook op de veiligheidsvoorschriften, zoals deze tevens door de 
Inspectie SZW zijn geformuleerd. 
 
Doelgroep 
De opleiding is bestemd voor personen die beroepsmatig een heftruck besturen. De 
minimumleeftijd van de cursist is 16 jaar. 
 
Opleidingsniveau 
Je hebt geen specifieke vooropleiding nodig om de opleiding veilig werken met de 
heftruck te volgen. Inzet en motivatie zijn de belangrijkste voorwaarden. Alles wat je 
moet weten is in het lesplan opgenomen. 
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Inhoud 
Onderwerpen die onder meer aan bod komen zijn: 

• Veiligheid, verantwoordelijkheid en onderdelen van de ARBO-wetgeving; 
• Algemene begrippen en eisen; 
• Voertuigtechniek zoals banden, remmen, besturing, soorten aandrijving; 
• Lastdiagram van de vork-/reachtruck; 
• Palletsoorten en verpakkingen; 
• Stellingen; 
• Controle heftruck, bediening; 
• Onderhoudshandelingen; 
• Rij- en kijktechniek; 
• Laden en lossen; 
• Behendigheidsoefeningen; 
• Werken met diverse soorten lasten; 
• Ongevallenpreventie; 
• Stapeltechnieken; 
• In- en uitrijden stellingen; 
• Toepassen van veiligheidsregels. 

 
Resultaat 
De opleiding bevat een theorie-toets (multiple choice) en een praktijkbeoordeling 
over de onderwerpen die behandeld zijn. Bij gebleken geschiktheid ontvangt de 
deelnemer een Ito instituut-certificaat met een adviesgeldigheid van 5 jaar. Voor 
deelnemers die laag geletterd zijn kan de theorie-toets ook in beeldvorm worden 
afgenomen zonder meerkosten. Indien de opleiding in combinatie met SOOB wordt 
doorlopen, dan vind er een examen plaats via een extern examenbureau.  
 
Duur / locatie 
Ervaren persoon: 1 Dag, respectievelijk 7 uur uitgevoerd in Montfoort, Bladel of bij u 
op locatie (informeer naar de mogelijkheden). 
Onervaren persoon: 2 Dagen, respectievelijk 14 uur uitgevoerd in Montfoort, Bladel 
of bij u op locatie (informeer naar de mogelijkheden). 
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Maximaal aantal deelnemers 
Per docent: maximaal 8 deelnemers (ervaren personen). 
Per docent: maximaal 6 deelnemers (onervaren personen en/of code 95). 
 
Voordelig opleiden met SOOB-subsidie 
In de sector Transport en Logistiek zijn veel goed opgeleide medewerkers nodig. 
SOOB, het opleidings- en ontwikkelingsfonds voor de branche Transport en 
Logistiek, stimuleert het volgen van opleidingen en trainingen door huidige en 
toekomstige medewerkers in de bedrijfstak. Dit doet SOOB door het verstrekken van 
subsidies via SOOB Subsidiepunt. Het Sectorinstituut Transport en Logistiek 
verzorgt de uitvoering van deze activiteiten.  
 
Hoe werkt het bij SOOB? 
Subsidie je heel eenvoudig aanvragen via SOOB Subsidiepunt mits het bedrijf hier 
aanspraak op kan maken. Het is belangrijk om de aanvraag te doen voordat de 
opleiding begint. Er zijn maximaal te besteden subsidiebedragen (subsidieplafonds) 
vastgesteld. Zodra een subsidieplafond bereikt is, wordt er geen subsidie meer 
verstrekt.  
 
Voorwaarden bij SOOB 
Op alle subsidie-aanvragen zijn de SOOB subsidiereglementen van toepassing. Een 
actueel overzicht van de subsidieplafonds, de voorwaarden en de reglementen vind 
je op www.soobsubsidiepunt.nl.  
 
Subsidie van SOOB 

• Type: logistiek branchegekwalificerend;  
• Naam opleiding: veiligheidscertificaat vorkheftruck hercertificering; 
• Naam examen examinerende instantie: veiligheidscertificaat vorkheftruck 

praktijkexamen verlengingsexamen; 
• CCV-code oud: N50(1); 
• CCV-code nieuw: U16-2; 
• Subsidiebedrag: € 100,00 (2017); 
• Duur: 2 dagdelen / 1 dag; 
• SOOB opleidingen folder 2017: volg link; 
• Voorwaarden bedrijf: volg link; 
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• Veel gestelde vragen voor bedrijven (aanvrager) en opleiders: volg link. 
• Het subsidiebedrag is nooit hoger dan de opleidingskosten exclusief 

examenkosten.  
 
Kosten exclusief B.T.W. open programma 

• Prijs per persoon: € 149,00 (1 dag, ervaren personen); 
• Prijs per persoon: € 295,00 (2 dagen, onervaren personen); 
• Registratie code 95 1 dag (7 uur): € 25,00 p.p.; 
• Registratie code 95 2 dagen (14 uur): € 40,00 p.p.; 
• Optioneel extern examen: € 25,00 p.p (verplicht i.c.m. SOOB subsidie); 
• Kostenmodel gebaseerd op: vanaf 1 persoon; 
• Naslagwerk: inclusief; 
• Lunch: inclusief; 
• Duur: 1 dag, respectievelijk 7 uur (ervaren personen en/of code 95); 
• Duur: 2 dagen, respectievelijk 14 uur (onervaren personen en/of code 95); 
• Resultaat bij gebleken geschiktheid: instituut-certificaat; 
• Pasje (creditcard formaat): inclusief. 

 
Kosten exclusief B.T.W. in-company 
Voor het maken van een passende in-company aanbieding  vernemen  wij graag 
van u wat de wensen zijn. U kunt gebruik maken van de contactpagina op onze 
website www.ito-opleidingen.nl of bellen met het bedrijfsbureau van Ito opleidingen 
via het algemene telefoonnummer 0348 - 46 88 26. 
 
Aanmelden / data open programma 
Voor aanmelding en het inzien beschikbare data in het open programma kunt u 
gebruik maken van onze website www.ito-opleidingen.nl. Indien u nog vragen of 
opmerkingen heeft over deze opleiding, dan kunt u gebruik maken van de 
contactpagina op onze website www.ito-opleidingen.nl of bellen met het 
bedrijfsbureau van Ito opleidingen via het algemene telefoonnummer 0348 - 46 88 
26. 
 



opleidingen

Versie 03-2017 
		

Productblad pagina  1 van 2 

Algemene informatie 
Ito opleidingen afgekort Ito is een landelijk opererend trainingsinstituut die 
opleidingen verzorgt op het gebied van veiligheid, transport, logistiek en milieu. 
Naast trainingen op basis van open inschrijving biedt Ito de mogelijkheid om 
trainingen bedrijfsspecifiek te organiseren, de zogenaamde in-company trainingen.  
Hierbij wordt nadrukkelijk gezocht naar aansluiting van de opleiding aan de 
praktijksituatie van de medewerkers van dat bedrijf. Het grote voordeel is dat men 
zowel de theorie- als de praktijkinstructie kan aanpassen aan de in het bedrijf 
gewenste bijzonderheden of omstandigheden, zodat optimale invulling van tijd en 
opleiding gegarandeerd kan worden.  
 
“One Stop Shopping” 
Onze  missie bij Ito is het leveren van ongeëvenaarde klanttevredenheid. Dat vraagt 
om opleidingen die een toegevoegde waarde hebben voor organisaties dan wel 
personen die wij trainen. We hebben een toegewijd team met vakidioten met hun 
eigen specialisme.  
Ito werkt met strategische partners waarvan het aanbod goed aansluit bij het 
opleidingstraject dat door Ito verzorgd kan worden. Ito ontzorgt de klant door een 
breed pakket aan te bieden onder één dak waarbij Ito de regie heeft. 
 
Waarom Ito? 

• U profiteert van enthousiaste trainers, goed opgeleid en afkomstig uit de 
praktijk; 

• U profiteert van scherp geprijsde opleidingen/trainingen, vergelijkt u gerust 
met overige aanbieders; 

• Ito verzorgt de opleidingen van A tot Z en we houden van snelle en korte 
lijnen; 

• Ito maakt gebruik van het professionele leerlingenadministratiesysteem Visual 
Systems. 

 
Lesmateriaal 
Het lesmateriaal is door Ito opleidingen merendeel zelf geschreven volgens diverse 
richtlijnen. 
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Algemene voorwaarden 
Op de verkoop van zaken en verrichten van diensten, alsmede op de uit deze 
verkopen en dienstverlening voortvloeiende rechtsverhoudingen met Ito opleidingen 
zijn de Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van toepassing. Deze zijn 
online terug te lezen of op verzoek verkrijgbaar.  
 
Hoofdkantoor 
Ito opleidingen 
Tasveld 9 B 
3417 XS  Montfoort 
 
Prakti jklokatie 
Ito opleidingen 
Tasveld 15 
3417 XS  Montfoort 
 
T 0348 468826 
E info@ito-opleidingen.nl 
U www.ito-opleidingen.nl 
 
Correspondentie-adres  
Ito opleidingen 
Postbus 11 
3417 ZG  Montfoort 
 
 
 


