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BPV Opdrachtenboek Chauffeur Goederenvervoer 

 

Behorend bij het kwalificatiedossier Goederenvervoer. 

CREBO nummer : 23140 

Kwalificatie Chauffeur Wegvervoer ( 25364) 

Opgenomen op de cijferlijst onder Loopbaan en Burgerschap. 

Cohort : 2018 

 

 

 

Naam  Chauffeur : 
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Overzicht van de kerntaken en werkprocessen bij Chauffeur Goederenvervoer : 

B1-K1: Laden en lossen van goederen  
B1-K1-W1: Beoordeelt de staat van en de hoeveelheid lading  
B1-K1-W2: Laadt en lost de lading  
B1-K1-W3: Verdeelt de lading en zet de lading vast  
B1-K1-W4: Handelt bij incidenten 
B1-K2: Vervoeren van goederen  
B1-K2-W1: Manoeuvreert de vrachtauto  
B1-K2-W2: Neemt professioneel deel aan het verkeer  
B1-K2-W3: Koppelt samenstellen van voertuigen aan en af  
B1-K2-W4: Handelt bij ongevallen onderweg  
B1-K3: Voorbereiden en afhandelen van een rit  
B1-K3-W1: Maakt een routeplan  
B1-K3-W2: Voert dagelijkse controle uit en voert eventuele reparaties uit  
B1-K3-W3: Draagt zorg voor documenten  

 

Naam erkend leerbedrijf  : 

Naam praktijkopleider : 

Telefoonnummer praktijkopleider : 

E-mail praktijkopleider : 

 

Indien van toepassing : 

Naam erkend leerbedrijf 2 : 

Naam praktijkopleider : 

Telefoonnummer praktijkopleider : 

E-mail praktijkopleider : 

 

Graafschap College 

Team Wegtransport & Logistiek 

Keppelseweg 26 A 

7001 CG Doetinchem 

a.jansen@graafschapcollege.nl       Tel : 088 – 324 2340 

p.grobben@graafschapcollege.nl     Tel: 088 – 324 1871 

 

 

 

mailto:a.jansen@graafschapcollege.nl
mailto:p.grobben@graafschapcollege.nl
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Praktijkopdrachten Kerntaak 1  

Maak op de computer een verslag aan de hand van de volgende onderwerpen. 

Voeg een kopie van jouw heftruck, reachtruck en EPT certificaat toe ! 

Beoordeelt de staat en hoeveelheid lading. 

• Waar je op moet letten bij het controleren van een lading 

• In welke volgorde je de handelingen doet 

• Welke documenten er gebruikt worden bij jouw leerbedrijf 

• Welke dingen er moeten gebeuren bij afwijkingen / schades 

• Hoe de controle wordt afgerond.  

Laadt en lost de lading. 

Hierbij verwerk je in ieder geval : 

• Wat een laadplan is en wie de belanghebbenden zijn 

• Waar een goed laadplan aan moet voldoen 

• Met wie je overlegt over het opstellen van een laadplan 

• Welke transportmiddelen je gebruikt bij het laden en lossen en op welke 

manier jij deze transportmiddelen moet controleren voor gebruik 

• Waar jij op let als je samen met de chauffeur de goederen laadt of lost 

• Hoe je tijdens het laden en lossen rekening houdt met het milieu 

Verdeelt de lading en zet deze vast. 

Hierbij verwerk je in ieder geval : 

• Hoe je een plan voor ladingzekering moet opstellen 

• Aan welke eisen een goed lading zekering plan moet voldoen  

• Welke vastzettechnieken- en middelen jij gebruikt 

• Hoe jij zorgt voor een veilige en efficiënte verdeling van de lading 

Handelt bij incidenten. 

Hierbij beschrijf je de volgende zaken: 

• Hoe is de bedrijfshulpverlening bij jouw leerbedrijf geregeld? 

• Maak een overzicht van de verschillende afdelingen van jouw leerbedrijf en 

geef per afdeling weer hoeveel personen een BHV of een EHBO certificaat 

hebben behaald. 

• Maak een plattegrond van jouw leerbedrijf en geen daarin aan waar de 

Persoonlijke Bescherming Middelen gestationeerd zijn. Beschrijf eveneens 

waar brandblusmiddelen zijn gestationeerd. 

TIP : Maak per kerntaak 1 hoofdstuk in jouw verslag. Maak foto’s en voeg deze toe 

aan jouw verslag. Zorg ervoor dat je elke “bullet” gebruikt in jouw verslag en maak 

per “bullet” minimaal 1 alinea.  
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Praktijkopdrachten kerntaak 2 : Vervoeren van goederen. 

 Maak op de computer een verslag aan de hand van de volgende onderwerpen en 

aandachtspunten. 

 

Manoeuvreert de vrachtauto. 

• Maak hierbij een verslag van de CCV praktische toets die je moet doen in het 

kader van jouw rijopleiding voor de vrachtauto. 

• Voeg het CCV uitslagformulier toe van jouw CCV praktische Toets die jij bij 

jouw rijopleider of op www.mijncbr.nl kunt opvragen en downloaden. 

• Beschrijf jouw ervaringen met het parkeren en rangeren van vrachtauto’s, 

opleggers of motorwagens met aanhangwagen op het eigen terrein van jouw 

leerbedrijf. 

Neemt professioneel deel aan het verkeer. 

• Wat houdt Het Nieuwe Rijden in ? 

• Welke communicatie apparatuur er wordt gebruikt ? 

• Hoe jij rekening houdt met andere verkeersdeelnemers ? 

• Hoe jij het imago van het bedrijf op een positieve manier uitdraagt tijdens het 

rijden? 

Koppelt samenstellen van voertuigen aan en af. 

• Beschrijf in jouw verslag hoe je op een veilige manier een oplegger of een 

aanhangwagen moet aan- en afkoppelen. Je kunt hierbij gebruik maken van 

jouw rijlessen voor het CE rijbewijs, de praktijklessen aan- en afkoppelen die 

je op school krijgt of de instructies die je hebt gekregen bij jouw leerbedrijf 

m.b.t. het aan- en afkoppelen van opleggers en aanhangwagens bij het 

leerbedrijf. 

Handelt bij ongevallen onderweg. 

• Neem een overzicht van de maatregelen die je moet nemen bij ongevallen en 

incidenten onderweg. Gebruik hierbij in ieder geval jouw boek Administratie 

Goederenvervoer om de juiste procedure en volgorde aan te geven. 

• Behandel in jouw verslag iedere te nemen actie in het kader van PAMAN. 

• Beschrijf de Rautekgreep, de stabiele zijligging, de hartreanimatie en et 

gebruik van de AED. 

• Beschrijf welke acties je moet nemen m.b.t. het milieu in het geval dat er 

sprake is van een lekkage van benzine, diesel of andere vloeistoffen. 

• Beschrijf welke informatie er moet worden doorgegeven bij een 112 melding. 

 

TIP : Maak per kerntaak 1 hoofdstuk in jouw verslag. Maak foto’s en voeg deze toe 

aan jouw verslag. Zorg ervoor dat je elke “bullet” gebruikt in jouw verslag en maak 

per “bullet” minimaal 1 alinea.  

http://www.mijncbr.nl/
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Praktijkopdrachten kerntaak 3 : Voorbereiden en afhandelen van rit. 

Maak op de computer een verslag aan de hand van de volgende onderwerpen en 

aandachtspunten: 

Maakt een routeplan. 

• Neem in jouw verslag op hoe een te rijden route binnen jouw bedrijf wordt 

bepaald. 

• Beschrijf of het mogelijk is om in sommige gevallen van de route af te wijken. 

• Beschrijf welke invloed klanten kunnen hebben op jouw ritvolgorde. 

• Verwerk in jouw verslag of zogenaamde venstertijden jouw ritvolgorde kunnen 

beïnvloeden. 

• Geef aan op welke manier de transportplanner achteraf met jou over de 

gereden route communiceert.  

• Beschrijf op welke manier lading documenten zoals de Communautaire 

vergunning of de AVC / CMR invloed kunnen hebben op de door jou te rijden 

route. 

Voert dagelijkse controle uit en voert eventuele reparaties uit. 

• Beschrijf de dagelijkse controle van de vrachtauto, zoals je deze met de 

rijlessen voor C en CE hebt geleerd. 

• Beschrijf hoe je storingen kunt opsporen en verhelpen. 

• Neem in het verslag op welke afspraken er bij jouw leerbedrijf zijn gemaakt 

over welke storingen je zelf wel of niet mag verhelpen. Geef daarbij ook aan 

welke acties jij moet ondernemen richting de planners of de werkplaats om 

storingen en voertuigschades te rapporteren. 

Draagt zorg voor documenten. 

• Maak een overzicht van de documenten welke bij jouw leerbedrijf worden 

gebruikt en voeg foto’s hiervan aan het verslag toe. 

• Maak een overzicht van de persoonlijke-, voertuig- en ladingdocumenten die 

jij nodig hebt bij het uitvoeren van een binnenlandse rit voor jouw leerbedrijf. 

 

TIP : Maak per kerntaak 1 hoofdstuk in jouw verslag. Maak foto’s en voeg deze toe 

aan jouw verslag. Zorg ervoor dat je elke “bullet” gebruikt in jouw verslag en maak 

per “bullet” minimaal 1 alinea.  
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Overzicht dossier wettelijke vereisten basiskwalificatie code 95. 

Maak in jouw BPV opdrachtenboek een overzicht van de behaalde resultaten in het 

kader van de basiskwalificatie code 95. Gebruik hiervoor foto’s of een print van door 

jouw behaalde documenten en rijbewijzen. 

 

1. Kopie rijbewijs BCE inclusief code 95 

 

Hoe moet je jouw opdrachten inleveren ? 

• Maak altijd jouw opdrachten in 3 sets. Hierbij is er altijd 1 set voor jouw 

praktijkopleider bij het leerbedrijf, 1 set voor de BPV begeleider vanuit school 

en 1 set voor jezelf. 

• Print de opdrachten bij voorkeur in kleur. Dit kun je op school doen met jouw 

collega pas. 

• Iedere set praktijkopdrachten doe je netjes in een snelhechter. 

• Lever jouw opdrachten ruim voor de uiterlijke inleverdatum bij jouw 

praktijkopleider en jouw bpv begeleider in. Tijdens de BPV gesprekken die 

ongeveer 3 x per studiejaar plaatsvinden, worden deze van een resultaat 

voorzien. 

• De beoordeling van jouw praktijkopdrachten vindt je terug op jouw cijferlijst in 

Magister onder de noemer Loopbaan. 
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Uiterlijke inleverdata praktijkopdrachten : 

 

Kerntaak  Uiterlijke 
inleverdatum 

Datum 
beoordeling 

Resultaat  
O – V - G 

1. Laden en 
lossen van 
goederen 

  
1 mei 2019 

  
O-V-G 

2. Vervoeren 
van 
goederen 

 
1 januari 2020 

  
O-V-G 

3. Voorbereiden 
en 
afhandelen 
van een rit. 

 
1 mei 2020 

  
O-V-G 

4. Dossier 
wettelijke 
vereisten  

 

 
1 mei 2020 

  
Voldaan / 
 Niet voldaan 

 

Kerntaak  Handtekening 
student 

Handtekening 
praktijkopleider 
leerbedrijf 

Handtekening 
BPV begeleider 
ROC Graafschap 
College 

1. Laden en 
lossen van 
goederen 

  
 

  

2. Vervoeren 
van 
goederen 

 
 

  

3. Voorbereiden 
en 
afhandelen 
van een rit. 

 
 

  

4. Dossier 
wettelijke 
vereisten  

 

 
 

  

 

N.B. In tegenstelling tot het rijden in het verkeer mag het inleveren van 

praktijkopdrachten altijd sneller !! 

 


