
 

Vragenset CCV Praktische toets C1/C 

Fase 1 : Voorbereiding 

VRAGENSET 3 

 

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 In welke wet staat beschreven dat je persoonlijke beschermingsmiddelen 
moet gebruiken tijden het uitvoeren van jouw werkzaamheden? 

  

2 Waarom moet je reflecterende kleding dragen tijdens het laden en lossen?   

3 Waarom moet je bij het lossen op een bouw locatie een veiligheidshelm 
dragen? 

  

 Waardering:   

 

Onderdeel B. Lading en rijeigenschappen 

Norm: minimaal 3 van de 5 vragen correct beantwoord. 

Vraag:   V O 

1 Wat is het gevaar van een vrachtauto die topzwaar is?   

2 Wat is de maximum asdruk in Nederland van een aangedreven as?   

3 Hoe moet de verdeling van het lading gewicht zijn bij een 3 assige 
motorwagen? 

  

4 De breedte van een laadruimte is 2,50 meter. Hoeveel rolcontainers kunnen 
er breed naast elkaar worden gezet? 

  

5 Hoe ziet een behandelingsetiket er uit dat aangeeft dat een lading droog 
gehouden moet worden? 

  

 Waardering:   

 

Onderdeel C. Laadklep en laadruimte 

Norm: minimaal 3 van de 4 vragen correct beantwoord. 

Vraag:   V O 

1 Wanneer verloopt de keuring van deze laadklep?   

2 Waarom moet je bij het lossen m.b.v. een laadklep altijd de lading de klep 
op duwen en niet deze de klep op trekken? 

  

3 Wat is de maximale belasting van de laadklep, halverwege de laadklep?   

4 Waarom moet een laadklep vergrendelt worden als je gaat rijden?   

 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 Op het label van een spanband staat de LC waarde 1000 DaN is, maar ook 
2000 DaN kan bedragen. Leg uit hoe dat kan.  

  

3 Hoe kun je zien dat de EPT gekeurd is?   

4 Mag jouw passagier gebruik maken van de EPT als deze wil helpen met laden 
of lossen? 

  

 Waardering:    

 

Fase 2. Onderweg 

Onderdeel A:  Illegaliteit en criminaliteit. 

Norm: minimaal 2 van de 3 vragen correct beantwoord. 

Vraag:  V O 

1 Waar ga je bij voorkeur overnachten als je onderweg bent met jouw 
vrachtauto? 

  

2 Is het verstandig om op Facebook te delen waar je bent en waar je naar toe 
gaat?  

  

3 Stel dat je wekelijks dezelfde rit moet rijden met zeer dure lading aan boord. 
Welke 2 maatregelen kun je nemen om criminaliteit tegen te gaan? 

  

 Waardering:    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Onderdeel B. Maatregelen bij noodsituaties. 

Scenario : Je rijdt op een weg buiten de bebouwde kom. Een tegenligger haalt in en botst frontaal op 

jouw truck.  

Auto A : dat ben jij. Jouw werkgever is de firma Franssen Transport te Rotterdam 

Auto B : is de tegenligger, de bestuurder zijn naam is Jan Jansen en hij rijdt met zijn eigen 

personenauto 

 

Norm: minimaal 3 van de 5 vragen correct beantwoord. 

Vraag:  V O 

1 Wijs aan waar de naam Franssen Transport komt te staan op het 
aanrijdingsformulier. 

  

2 Wijs aan waar jouw naam komt te staan op het aanrijdingsformulier.   

3 Stel dat er na deze aanrijding nog een andere automobilist tegen jouw auto 
botst. Waar moet dat worden aangegeven op het aanrijdingsformulier? 

  

4 Waarom is het belangrijk de gegevens van eventuele getuigen op het 
aanrijdingsformulier te vermelden? 

  

5 Verklaar de letters P A M A N.   

 Waardering:    

 

Onderdeel C. Maatregelen bij gladheid en storingen. 

Norm: minimaal 2 van de 3 vragen correct beantwoord. 

Vraag  V O 

1 Mag je in Nederland op de openbare weg gebruik maken van 
sneeuwkettingen? 

  

2 Waar en hoe moet je sneeuwkettingen bewaren voor optimaal gebruik 
zodra je deze nodig hebt? 

  

3 Hoe moet je handelen als er een rood controle lampje gaat branden op jouw 
dashboard? 

  

 Waardering :    

 

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

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

 


