
 

Vragenset CCV Praktische toets C1/C 

Fase 1 : Voorbereiding 

VRAGENSET 5 

 

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 Waarop controleer jij werkschoenen voordat je ze in gebruik neemt?   

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

3 Waarom moet je werkhandschoenen gebruiken tijdens het laden en lossen?   

 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 op de vooras zwaar is beladen en 
op de achteras vrijwel is beladen? 

  

2 Waarmee moet je rekening houden als je met een lading hangend vlees gaat 
rijden? 

  

3 Noem 2 rij eigenschappen van een vrachtauto die veranderen als deze toch 
overbeladen wordt? 

  

4 Een CITY oplegger is 9,70 meter lang en 2,50 meter breed. Hoeveel 
europallets kunnen er op de vloer worden geladen?  

  

5 Hoe ziet een behandelingsetiket er uit dat aangeeft dat een lading breekbaar 
is ? 

  

 Waardering:   

 

Onderdeel C. Laadklep en laadruimte 

Norm: minimaal 3 van de 4 vragen correct beantwoord. 

Vraag:   V O 

1 Waarom moet je pylonnen en/of een afzetlint gebruiken als je bij een winkel 
staat te lossen en gebruik maakt van een laadklep? 

  

2 Is het toegestaan om een winkelmedewerker de laadklep van jouw truck te 
laten bedienen? 

  

3 Waarom moet de chauffeur op de “footprints” op de laadklep gaan staan?   

4 Waarom moet de laadklep vergrendelt worden tijdens het rijden?    

 Waardering:    

 

 



 

 

 

 

Onderdeel D. Span- en stuwmaterialen en hulpmiddelen 

Norm : minimaal 3 van de 4 vragen correct beantwoord. 

Vraag :  V O 

1 Wanneer mag een spanband niet meer worden gebruikt?   

2 Wat is de betekenis van de STF waarde die vermeld wordt op het label van 
de spanband? 

  

3 Je krijgt opdracht om een pallet van 1500 kilo te verplaatsen met deze EPT. 
Mag dat?  

  

4 Op welke punten controleer jij een steekwagen voordat je deze gaat 
gebruiken? 

  

 Waardering:    

 

Fase 2. Onderweg 

Onderdeel A:  Illegaliteit en criminaliteit. 

Norm: minimaal 2 van de 3 vragen correct beantwoord. 

Vraag:  V O 

1 Wijs de plaatsen aan waar een illegaal persoon zich kan verstoppen bij jouw 
vrachtauto. 

  

2 Mag je aan vrienden vertellen waar jouw rit heen gaat of vertellen welke 
soort lading jij normaal bij je hebt? 

  

3 Stel dat jij opdracht krijgt om een hoogwaardige lading te vervoeren. Welk 
soort laadbak / oplegger is dan het veiligste om mee te nemen?  

  

 Waardering:    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Onderdeel B. Maatregelen bij noodsituaties. 

Scenario : Je krijgt bij het invoegen op de autosnelweg een aanrijding met een personenauto 

Auto A : dat ben jij, chauffeur van Jansen Transport  en jij botst op de auto die plotseling op de rem 

trapt 

Auto B : is de andere bestuurder, die plotseling op de rem trapt op de invoegstrook 

 

Norm: minimaal 3 van de 5 vragen correct beantwoord. 

Vraag:  V O 

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

  

2 Wijs aan op het aanrijdingsformulier waar de naam van de bestuurder van 
auto B komt staan.  

  

3 Stel dat de bestuurder van auto B gewond is geraakt tijdens de aanrijding. 
Wijs aan waar dit moet worden aangegeven 

  

4 Stel dat jij denkt dat de tegenpartij onder invloed is van drugs of alcohol. 
Waar moet dit worden ingevuld? 

  

5 Wat is het verschil tussen een verzekeringsagent en een 
verzekeringsmaatschappij ? 

  

 Waardering:    

 

Onderdeel C. Maatregelen bij gladheid en storingen. 

Norm: minimaal 2 van de 3 vragen correct beantwoord. 

Vraag  V O 

1 Wat is de betekenis volgens het instructieboekje van het gele controle 
lampje waar een R op staat afgebeeld ( bijlage dashboard XF95) 

  

2 Wijs op de bijlage aan met welk symbool op het dashboard een probleem 
met het motormanagement systeem wordt aangeduid. 

  

3 Stel dat er een zekering is doorgebrand. Mag je deze dan vervangen door 
een zekering met een hogere waarde? 

  

 Waardering :    

 

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

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

 


