
Voorbeeld vragenset praktische toets C1/C 

Fase 1. Voorbereiding 
Vragenset: 1 van 6  

Onderdeel A.  Persoonlijke beschermingsmiddelen 
De voorgeschreven PBM’s zijn voorhanden op een tafel of in een kast. 

Norm: minimaal 2 van de 3 vragen correct beantwoord. 

 
 Vraag V O 

1 Wijs de werkhandschoenen voor algemeen gebruik aan.   

2 Wat controleer je vooraf aan de werkhandschoenen? 
Pasvorm, slijtage, reinheid 

  

3 Wat is de benaming van deze oogbeschermer? 
Ruimzichtbril 

  

 Waardering   

 

Onderdeel B.  Lading en rijeigenschappen 
Norm: minimaal 3 van de 5 vragen correct beantwoord. 

 Vraag V O 

1 Benoem 3 krachten die inwerken op een voertuig in beweging. 

Versnellings-, vertragings- en dwarskrachten 

  

2 Wat is van invloed op de versnellingskeuze voor het wegrijden? 
Gewicht van de lading en/of de hellingshoek van het wegdek 

  

3 Wat zijn de maximale as lasten volgens het kentekenbewijs? 
7000 kg en 11500 kg 

  

4 De lengte van de laadruimte is 1200cm de breedte 240cm. Hoeveel europallets kunnen er op de 
laadvloer worden geplaatst? 
30 stuks 

  

5 Wijs een etiket aan en laat de kandidaat de betekenis vertellen. 

Of 
Geef de betekenis van het etiket en laat de kandidaat het aanwijzen. 

  

 Waardering   

Onderdeel C.  Laadklep en laadruimte 
Norm: minimaal 3 van de 4 vragen correct beantwoord. 

 Vraag V O 

1 Wanneer verloopt de keuring van de laadklep? 
Zie LPK-sticker 

  

2 Wat is het maximale hefvermogen van de laadklep? 
1500 kg 

  

3 Wat is de maximale belasting ter hoogte van de afrolbeveiliging van de laadklep? 
500 kg 

  

4 Waar contoleer je de laadruimte op vooraf aan het laden? 
Schoon, scherpe delen, toestand bevestigingsmateriaal. 

  

 Waardering   

 

Onderdeel D.  Span - en stuwmaterialen en hulpmiddelen 
Norm: minimaal 3 van de 4 vragen correct beantwoord. 

 Vraag V O 

1 Wijs de noodknop aan van de EPT.   

2 Welke controle voer je uit aan een steekwagen? 
Geen scheuren/breuken, toestand van de banden. 

  

3 Wat betekent “LC” op het spanbandetiket? 
De maximale belasting van de spanband in de lengte richting. 

  

4 Wanneer mag een spanband niet meer worden gebruikt?  
Als deze beschadigingen heeft (scheuren/breuken) 

  

 Waardering   

 



Voorbeeld vragenset praktische toets C1/C 

Fase 2. Onderweg 
Vragenset: 1 van 6 

 

Onderdeel A.  Illegaliteit en criminaliteit 
Norm: minimaal 2 van de 3 vragen correct beantwoord. 

 
 Vraag V O 

1 Wijs 2 plaatsen aan waar verbodenmiddelen kunnen worden verborgen.   

2 Welke controle voer je uit na de rust? 

Controle op inbraaksporen. 

  

3 Hoe handel je als de verzegeling van de laadruimte is verbroken? 
Contact opnemen met de werkgever/politie 

  

 Waardering    

 

Onderdeel B.  Maatregelen bij noodsituaties 
Scenario: Bij het naar rechtsaf wegrijden uit een uitrit raakt de oplegger de poort en de kolom waar de poort aan is 

opgehangen. De poort, kolom en de trailer zijn beschadigd. 

Norm: minimaal 3 van de 5 vragen correct beantwoord. 

 Vraag V O 

1 Vul je in dit scenario ook een schadeformulier in? 
Ja 

  

2 Waar geef je aan dat er schade is aan de poort en kolom? 
Onder punt 4 

  

3 Moet je ook de gegevens van de oplegger noteren? 
Ja (punt 7) 

  

4 Waar staat de ‘P’ voor in PAMAN? 
Persoonlijke veiligheid 

  

5 Waar ga je staan bij het blussen van een brand aan de wielnaaf? 
Zodanig dat de wind in je rug staat. 

  

 Waardering   

Onderdeel C.  Maatregelen bij gladheid en storingen 
Norm: minimaal 2 van de 3 vragen correct beantwoord. 

 Vraag V O 

1 Welke actie onderneem je als er een oranje waarschuwingslampje gaat branden? 
Instructieboekje blz… 

  

2 Wijs de losbout aan bij de veerremcilinder.   

3 Wat is het gevaar van het gebruik van de motorrem bij een glad wegdek? 
Slipgevaar. 

  

 Waardering   

 

 

✓ Alle onderdelen waarbij geladen, gelost of gestuwd moet worden, moeten voldoende zijn. 

✓ Van de overige 7 onderdelen, moeten er tenminste 5 voldoende zijn. 

 


