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In deze toetsmatrijs staat wat u moet kunnen en kennen. De toetsmatrijs vormt daarom de basis van de opleiding en het examen. 
 

Opgesteld door: CBR divisie CCV 

 

Categoriecode: VM2-C 

Toetsvorm:  

Totaal aantal vragen: 

Tijdsduur: 

Digitaal 

65 
90 minuten 

Dekkingsgraad toetstermen:  

Cesuur: 80% (52 van de 65 vragen goed) 

Geldigheid examenresultaat: 2 jaar 

Bijzonderheden:  Overgangsexamen OV-C: Bestaat uit de toetstermen Techniek (zie de vermelding OV-C bij de toetstermen) plus de toetstermen Verkeer van RVM1-C. 
Totaal aantal vragen: 65, tijdsduur: 90 minuten, cesuur: 80%. Voor de toetstermen Verkeer, zie de exameneisen RVM1-C. 

 
 

Nr Eindtermen 

1. Voertuigkennis en optimaal gebruik voertuig 

2. Basiskennis voertuigtechniek 

3. Taak van de chauffeur bij onderhoud en storingen 

4. Elektronische en mechanische systemen 

5. Lading en lading zekeren 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

Vastgesteld door: College van Deskundigen RVB Administratie: 17 juni 2021 

College van Deskundigen RVB Techniek: 24 juni 2021 

Beoordeeld door: Logistiek, Transport en Personenvervoer raad; kamer 1: 19 november 2021 

Goedgekeurd door: Divisiemanager CCV: 19 november 2021 

Ingangsdatum: 1 juli 2022 
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Uitgeprinte exemplaren zijn niet-beheerste uitgaven. 
Laatst gecontroleerd op: 19 november 2021 

Dekking EU-richtlijn 
In het theorie-examen moet worden getoetst of de kandidaat de vereiste kennis bezit met betrekking tot de onderwerpen beschreven in de EU-richtlijnen; de Richtlijn vakbekwaamheid en de 
Derde Rijbewijsrichtlijn.  
In onderstaande tabellen wordt weergegeven bij welke toetsterm het onderwerp van de betreffende EU-richtlijn wordt bevraagd.  
 

EU-richtlijn – 3e RR Min. regeling Wordt bevraagd in toetsterm 

2.1.1 1b, 1c, 1e 1-1.3, 1-1.4, 1-1.5, 1-1.6, 1-1.7, 1-1.8, 1-1.9, 1-1.11, 2-5.9, 2-5.10 

2.1.2 2a, 2b 1-1.17, 1-1.18 

2.1.3 2c, 2d, 2g 1-1.19, 1-1.20, 1-1.21 

2.1.4 2e, 2f, 2h 1-1.23, 1-1.24 

2.1.5 1a, 1d, 1e, 1f, 1g, 2k, 3d, 4a, 4e, 4g 1-1.1, 1-1.2, 1-1.10, 1-1.13, 1-1.15, 1-1.16, 1-1.22, 1-1.25, 1-1.26 

2.1.6 2j 1-1.4 (1-1.4.25 – bijzondere manoeuvres) 

2.1.7 1e, 1f, 3a t/m 3k, 5d, 5e 1-1.12, 1-1.14, 1-2.1 

2.1.8  1-1.26 

2.1.9 2i 1-2.12 

4.1.1 4b, 5a, 5b 1-4.1 

4.1.2 4c 1-4.2 

4.1.3 4d 1-4.3 

4.1.4 4e 1-1.25 

4.1.5 5c 1-2.8 

4.1.6 6g 1-2.9 

4.1.7 2e 1-1.23 

4.1.8  1-1.27 

4.1.9 4f 1-3.1 

4.1.10  Alleen van toepassing op categorieën D, DE, D1, D1E 

4.2.1 6a t/m 6e 1-2.3, 1.2-4, 1-2.5, 1-2.6, 1-2.7, 2-1.4, 2-2.1, 2-2.2, 2-2.3, 2-2.4, 2-2.5, 2-2.6, 2-3.1, 2-3.2 

4.2.2 6b 1-2.4, 2-2.2 

4.2.3 6f 1-2.8, 2-2.7 

4.2.4 6g 1-2.9, 2-2.9 

4.2.5 6h 1-2.10, 2-2.12 

4.2.6 6i 1-2.2, 2-3.3, 2-3.4, 2.3-5, 2-3.6 

4.2.7 6j 1-2.11, 2-3.7, 2-3.8, 2-3.9 

4.2.8 6k 1-4.4, 3-2.6, 3-2.7 
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Uitgeprinte exemplaren zijn niet-beheerste uitgaven. 
Laatst gecontroleerd op: 19 november 2021 

 

EU-richtlijn – RVB Wordt bevraagd in toetsterm 

1.1 1-2.12, 2-1.6 

1.2 1-2.1, 1-2.9, 1-2.11, 2-2.10, 2-2.11, 2-4.1 

1.3 1-2.12, 2-1.5 

1.4 (C1, C, C1E, CE) 1-1.23, 1-3.1, 2-5.1, 2-5.2, 2-5.3, 2-5.4, 2-5.5, 2-5.6, 2-5.7, 2-5.8, 2-5.11, 2.5-12, 2-5.13 

1.5 (D1, D, D1E, DE) Alleen van toepassing op categorieën D, DE, D1, D1E 

1.6 (D1, D, D1E, DE) Alleen van toepassing op categorieën D, DE, D1, D1E 

2.1 1-4.1, 3-1.1, 3-1.2, 3-1.3, 3-1.4, 3-1.5, 3-1.6, 3-4.2  

2.2 (C1, C, C1E, CE) 1-4.2, 1-4.3, 1-4.4, 3-2.1, 3-2.2, 3-2.3, 3-2.4, 3-2.5, 3-2.6, 3-2.7, 3-2.8, 3-2.9, 3-2.10, 3-4.3 

2.3 (D1, D, D1E, DE) Alleen van toepassing op categorieën D, DE, D1, D1E 

3.1 1-1.17, 1-1.24, 3-3.3, 3-3.5 

3.2 3-3.4 

3.3 3-3.6 

3.4 1-1.18, 3-3.7  

3.5 1-1.25, 1-1.26, 3-3.1, 3-3.2 

3.6 3-4.1 

3.7 (C1, C, C1E, CE) 3-4.2 

3.8 (D1, D, D1E, DE) Alleen van toepassing op categorieën D, DE, D1, D1E 

 

 
Toelichting 
Eindtermen:  Dit zijn de hoofdonderwerpen die in het examen voorkomen. Hierin staat 'ruim' omschreven wat er in het examen terug kan komen. 
Toetstermen: Dit zijn onderdelen van een eindterm. Hierin staat meer uitgebreid omschreven wat er in het examen terug kan komen. 
Afbakening: Dit zijn onderdelen van een toetsterm. Hier staat over welke onderwerpen vragen gesteld mogen worden in het examen. Als er geen afbakening is opgenomen, mag over die 

toetsterm in principe alles gevraagd worden. 
Tax: Dit is de taxonomiecode van Romiszowski. Deze code geeft aan op welk niveau de vragen over een toetsterm gesteld worden.  

F = Feitelijke kennis. De kandidaat kan feiten reproduceren (herkennen of herinneren). 
B = Begripsmatige kennis. De kandidaat kan begrippen of principes omschrijven. 
R = Reproductieve vaardigheden. De kandidaat kan acties uitvoeren die volgens een vastgelegde procedure verlopen. 
P = Productieve vaardigheden. De kandidaat kan acties uitvoeren waarbij hij zijn eigen creativiteit en inzicht nodig heeft. 
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Uitgeprinte exemplaren zijn niet-beheerste uitgaven. 
Laatst gecontroleerd op: 19 november 2021 

 

Eind- en toetstermen Afbakening 

(indien van toepassing) 

Tax Doelstelling 
EU-richtlijn 

1. Voertuigkennis en optimaal gebruik voertuig    

1.1 

OV-C 

Kan de verschillende soorten opbouw en soorten voertuigen 
benoemen.  

Globale opbouw voertuigen: 
- kampeerauto c.q. camper 
- vrachtauto  
- vrachtauto met aanhangwagen 
- trekker oplegger 
 
Specialisme in het vervoer (soorten voertuigen), zoals: 
- bergingsvoertuigen en voertuigen hulpdiensten 
- deelmarkten TLN  

F  

1.2 

OV-C 

Kan de toepassingen uitleggen van de verschillende soorten 
opbouw en specialismen en kan bepalen welk voertuig geschikt is 
voor welke lading.  

Het betreft hier de verschillende soorten opbouw en specialismen uit 1.1.  B  

1.3 

OV-C 

Kan de relevante onderdelen van een voertuig benoemen en 
aanwijzen.  

Globale opbouw voertuigen: 

- chassis of zelfdragende carrosserie 

- opbouw en functie soorten cabines 

- assen, asophanging, vering en wielophanging 

- wielen en banden 

- stuurinrichting 

- motor (verbrandingsmotor en elektromotor) 

- elektrische installatie (o.a. zekeringkast, dynamo, accu) 

- aandrijflijn (koppeling, versnellingsbak, aandrijfas, differentieel, achteras) 

F  
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Uitgeprinte exemplaren zijn niet-beheerste uitgaven. 
Laatst gecontroleerd op: 19 november 2021 

Eind- en toetstermen Afbakening 

(indien van toepassing) 

Tax Doelstelling 
EU-richtlijn 

1.4 

OV-C 

 

Kan de verschillen van de alternatieve aandrijfvormen en 
brandstoffen ten opzichte van diesel uitleggen. 

Opbouw motoren: 

- opbouw verbrandingsmotor (koelsysteem, smeersysteem, brandstofsysteem, 
elektrisch systeem, distributie, inlaatsysteem, uitlaatgasnabehandelingssysteem) 

- opbouw elektrische aandrijving (kern en spoel/elektromagneet) 
 
Alternatieve aandrijfvormen en brandstof:  

- elektrisch 

- waterstof 

- LNG/CNG ofwel aardgas 

- biobrandstof 

 
Algemene verschillen: 

- actieradius 

- geluid 

- uitstoot 

- tank-/laadtijd 

- duurzaamheid 

B 3e RR 4.2.1 
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Eind- en toetstermen Afbakening 

(indien van toepassing) 

Tax Doelstelling 
EU-richtlijn 

1.5 

OV-C 

Kan het optimaliseren en duurzaam gebruik van het voertuig 
uitleggen.   
 
Aan de orde komen hier aspecten die betrekking hebben op het 
milieubewuste gebruik van het motorvoertuig en het energiezuinig 
rijden met inachtneming van de relevante verkeerswetgeving. 
 

Rijtaak: 

- aangepast en besluitvaardig rijden 

- afspannen zeilen 

- anticiperen 

- defensief rijden 

- acceleratie 

- accessoires op of aan het voertuig 

- bandenspanning 

- controle in en buiten het voertuig 

- filerijden 

- gas geven, (ont)koppelen en schakelen 

- gebruik van de toerenteller/energiemeter/informatie op het dashboard 

- gebruik van ADAS 

- geluidshinder 

- lading 

- langdurige stops in het verkeer 

- navigatiesysteem 

- regenereren 

- reiniging voertuig 

- remmen en stoppen 

- ritvoorbereiding 

- sluiten van een open laadbak  

- starten en wegrijden 

- stroomverbruikers 

- volgafstand 

B RVB 1.3 
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Uitgeprinte exemplaren zijn niet-beheerste uitgaven. 
Laatst gecontroleerd op: 19 november 2021 

Eind- en toetstermen Afbakening 

(indien van toepassing) 

Tax Doelstelling 
EU-richtlijn 

1.6 

OV-C 

Kan optimaal gebruik van de krachtoverbrenging van het voertuig 
uitleggen. 

Prestatiediagram verbrandingsmotor met: 

- koppel 

- vermogen 

- toerental 

- brandstofverbruik 

- gebruik toerenteller 

 

Verbruiksmeter elektromotor met: 

- energieverbruik 

- gebruik verbruiksmeter 
 
Verschil in motorkarakteristiek tussen verbrandingsmotor (dieselmotor – overig) en 
elektromotor 
 
Samenspel tussen motor, versnellingsbak en aangedreven as (reductie van de 
aandrijflijn) 

B RVB 1.1 
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Uitgeprinte exemplaren zijn niet-beheerste uitgaven. 
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Eind- en toetstermen Afbakening 

(indien van toepassing) 

Tax Doelstelling 
EU-richtlijn 

2. Basiskennis voertuigtechniek    

2.1 

OV-C 

Kan de basisprincipes van de constructie en werking van 
verschillende motoren, de (eventuele) ontsteking en van brandstof-
/energiesystemen noemen. 
 

Zie module 1, toetsterm 2.3 en toetsterm 2.5 

 

Daaraan toegevoegd: 

 

Dieselmotor/verbrandingsmotor: 

- koelsysteem 

- motorsmeersysteem 

- brandstofsysteem 

- elektrisch systeem 

- distributie 

- inlaatsysteem 

- uitlaatgasnabehandelingssysteem 

- onderdelen en principewerking afvoer/nabehandeling van uitlaatgassen 

- functies/werking motormanagementsysteem 

 

Brandstof verbrandingsmotor: 

- LNG, CNG  

- waterstof 

 

Elektromotor: 

- elektriciteit uit accu of uit waterstof (via brandstofcel) 

- aandachtspunten bij het opladen accu’s 

F 3e RR 4.2.1 



 

Exameneisen Module 2: Vakbekwaamheid C - Techniek en Lading – Extern 

 

  

 

© CBR 
 

Datum laatste aanpassing: 19 november 2021 

Pagina 9 van 22 

 

Uitgeprinte exemplaren zijn niet-beheerste uitgaven. 
Laatst gecontroleerd op: 19 november 2021 

Eind- en toetstermen Afbakening 

(indien van toepassing) 

Tax Doelstelling 
EU-richtlijn 

2.2 

OV-C 

Kan de basisprincipes van de functie en werking van het 
motorsmeersysteem, motorolie, het centrale smeersysteem, het 
motorkoelsysteem, koelmiddel, ruitensproeierinstallatie en 
ruitensproeiervloeistof noemen. 
 

Zie module 1, toetsterm 2.4 
 
Daaraan toegevoegd: 
 
Aandachtspunten controle centrale smeersysteem: 

- de oorzaken en gevaren van verlies van smeermiddel 

- niveau van het reservoir 

- seal for life (bij nieuwe systemen) 
 
Functie centrale smeersysteem: 

- bewegende onderdelen van smeermiddel voorzien 
 
Onderdelen motorsmeersysteem: 

- oliepomp 

- warmtewisselaar 

- oliecarter 
 
Onderdelen motorkoelsysteem: 

- koelvloeistofpomp 

- thermostaat 

- radiateur 

- reservoir met overdrukdop 

- ventilator 

F 3e RR 4.2.1 

3e RR 4.2.2 
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Uitgeprinte exemplaren zijn niet-beheerste uitgaven. 
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Eind- en toetstermen Afbakening 

(indien van toepassing) 

Tax Doelstelling 
EU-richtlijn 

2.3 

OV-C 

Kan de aandachtspunten bij tanken van brandstof en het laden van 
de accu’s noemen. 

Zie module 1, toetsterm 2.11 voor aandachtspunten bij het tanken. 
 
Daaraan toegevoegd: 
 
Etiketten 
 
Aandachtspunten CNG/LNG/waterstof: 

- juiste aansluiting 

- toelaatbare druk 

- geen vuil op de aansluitkoppelingen 

- aarden voertuig (bij waterstof) 

- persoonlijke beschermingsmiddelen 

 

Aandachtspunten laden accu’s: 

- volgen instructie fabrikant 

- juiste kabels 

- temperatuur accu 

- laadduur en laadsnelheid 

F 3e RR 4.2.1 

2.4 

OV-C 

 

Kan de werking, functie en aandachtspunten van het 
uitlaatgasnabehandelingssysteem noemen. 

Uitlaatgasnabehandelingssysteem, zoals: 

- katalysator/AdBlue 

- roetfilter  

- geforceerd, passief en actief regenereren 

Aandachtspunten AdBlue installatie, zoals: 

- tank 

- vuldop 

- samenstelling en kwaliteit van de AdBlue 

- reinheid vulpistool/vulopening 

- vulvolume 

F 3e RR 4.2.1 

2.5 

OV-C 

Kan de basisprincipes van de constructie en werking van de 
aandrijflijn vanaf de motor uitleggen. 

Zie module 1, toetsterm 2.6 
 
Daaraan toegevoegd: 
 
Differentieel en differentieelslot 

B 3e RR 4.2.1 
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Eind- en toetstermen Afbakening 

(indien van toepassing) 

Tax Doelstelling 
EU-richtlijn 

2.6 

OV-C 

Kan de onderdelen/componenten van het elektrische systeem 
noemen en/of herkennen. 

Zie module 1, toetsterm 2.7 
 
Daaraan toegevoegd: 
 
Onderdelen/componenten: 

- relais 

- CAN-bus 

F 3e RR 4.2.1 

2.7 

OV-C 

Kan van verschillende soorten banden de kenmerken en de 
aandachtspunten noemen bij gebruik, onderhoud, controle van 
banden en het wisselen van wielen. 

Zie module 1, toetsterm 2.8 F 3e RR 4.2.3 

2.8 

OV-C 

Kan de basisprincipes van de constructie, werking en functie van 
de stuurinrichting, veersystemen en wielophanging uitleggen. 

Directe of indirecte stuurinrichting 
 
Veersystemen: 

- bladvering 

- luchtvering 
 
Stabilisatorstang en reactiestang 
 
Functie hoogteregeling: 

- bij laden en lossen 

- bij aan- en afkoppelen 
 
Functie van de schokdempers 
 
Functie en gebruik van de hefassen 
 
Functie en gebruik van meesturende assen 

B 3e RR/RVB 
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Uitgeprinte exemplaren zijn niet-beheerste uitgaven. 
Laatst gecontroleerd op: 19 november 2021 

Eind- en toetstermen Afbakening 

(indien van toepassing) 

Tax Doelstelling 
EU-richtlijn 

2.9 

OV-C 

Kan de soorten reminrichtingen, de basisprincipes van de 
constructie en werking en de onderdelen daarvan noemen. 
 

Zie module 1, toetsterm 2.9 
 
Daaraan toegevoegd: 
 
Principewerking hulpremsystemen: 

- retarder/intarder 

- motorrem 
 
Onderdelen van het luchtdrukremsysteem: 

- compressor 

- luchtdroger/luchtverzorgingsmodule 

- voorraadketels 

- voorraadleiding volgwagen 

- commandoleiding volgwagen 

- rangeerventiel 

- remsteller 

- remcilinder/veerremcilinder 

F 3e RR 4.2.4 

2.10 

OV-C 

Kan de (gecombineerde) bediening van rem en hulpremmen 
uitleggen.  

 

Remsystemen en hulpremmen: 

- grenzen aan het gebruik van motorrem/retarder/intarder 

- (gecombineerde) bediening van bedrijfsrem en hulpremmen 

- de vertraging en het remmen bij afdalingen 

B RVB 1.2 

2.11 

OV-C 

Kan uitleggen hoe de reminrichting bediend moet worden om het 
voertuig onder controle te houden, de slijtage te beperken en 
disfuncties te voorkomen.  

Grenzen aan het gebruik van de bedrijfsrem. 
 
Hoe te handelen in geval van disfuncties van de bedrijfsrem. 

B RVB 1.2 

2.12 

OV-C 

Kan de principes noemen van de typen, werking, belangrijkste 
onderdelen, montage, gebruik en onderhoud van het 
koppelmechanisme. 

Zie module 1, toetsterm 2.10 
 
Daaraan toegevoegd: 

 
Aandachtspunten voor de chauffeur in het kader van de rijveiligheid: 

- slijtage 

- smering 

F 3e RR 4.2.5 
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Uitgeprinte exemplaren zijn niet-beheerste uitgaven. 
Laatst gecontroleerd op: 19 november 2021 

Eind- en toetstermen Afbakening 

(indien van toepassing) 

Tax Doelstelling 
EU-richtlijn 

3. Taak van de chauffeur bij onderhoud en storingen    

3.1 

OV-C 

Kan uitleggen hoe te handelen bij storingen en/of defecten aan 
verbrandingsmotorsystemen.  

Defecten aan het brandstofsysteem: 

- lekkage 

- elektronische storingen 

- vuil en vocht 
 
Storingen aan de ontsteking/startinstallatie: 

- geen stroomvoorziening (zoals lege accu, kapotte zekering, kabelbreuk) 
 
Storingen aan het elektrisch systeem: 

- kortsluiting/overbelasting  

- starten met hulpaccu’s 

B 3e RR 4.2.1 

3.2 

OV-C 

Kan uitleggen hoe te handelen bij storingen en/of defecten aan de 
aandrijflijn. 

Defecten/storingen aan de aandrijflijn: 

- lekkage 

- elektronische storing 

- gebroken steekas 

B 3e RR 4.2.1 

3.3 

OV-C 

Kan de meest voorkomende defecten aan stuurinrichting, 
veersystemen en wielophanging herkennen en uitleggen. 

Defecten zoals: 

- breuk 

- lekkage 

- speling 

- uitlijning/sporing 

B 3e RR 4.2.6 

3.4 

OV-C 

Kan de meest voorkomende storingen aan de reminrichting/het 
remsysteem herkennen en uitleggen. 

Storingen zoals: 

- lekkage 

- elektronische storing 

- vocht en bevriezing 

- slijtage 

B 3e RR 4.2.6 
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Uitgeprinte exemplaren zijn niet-beheerste uitgaven. 
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Eind- en toetstermen Afbakening 

(indien van toepassing) 

Tax Doelstelling 
EU-richtlijn 

3.5 

OV-C 

Kan, gegeven een situatie, waarschuwingen en defecten 
herkennen en de daarbij direct te nemen maatregelen uitleggen. 

Het gaat hierbij om de volgende functie-, waarschuwings- en storingssymbolen en 
mededelingen:  

- oliedruk/oliepeil  

- cabinevergrendeling 

- luchtdruk 

- remsysteem  

- koelvloeistoftemperatuur 

- dynamospanning 

- stuurbekrachtiging  

- uitlaatgasnabehandelingssysteem 

- AdBlue 

- waterafscheiding 

- motormanagementstoring  

- versnellingsbak 

- retarder/intarder 

B 3e RR 4.2.6 

3.6 

OV-C 

Kan het instructieboekje juist gebruiken.  Instructieboekje: 

- het kantelen van de cabine  

- voertuigcontrole  

- preventief onderhoud 

- aangeven welke soort motorolie gebruikt moet worden aan de hand van het 
gegeven voorbeeld.  

- aangeven welke soort koelvloeistof gebruikt moet worden aan de hand van het 
gegeven voorbeeld.  

- aangeven welke soort brandstof gebruikt moet worden aan de hand van het 
gegeven voorbeeld.  

- het opzoeken van de verklaring en de wijze van handelen bij o.a. de volgende 
storingssymbolen: 

- olieniveau  

- koelvloeistofniveau  

- motormanagement  

- elektrisch systeem  

- HEST/roetfilter (DPF)/regeneratie  

- versnellingsbakolietemperatuur  

- luchtfilter  

- AdBlue 

- weersomstandigheden 

- differentieelslot 

R 3e RR 4.2.6 
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3.7 

OV-C 

Kan benoemen waaruit de voertuigcontrole voor, tijdens en na de 
rit bestaat. 

Zie module 1, toetsterm 2.11 
 
Daaraan toegevoegd: 

- aansluiting oplegger/aanhangwagen 

- spiegels/camera’s en ramen 

- instrumentenpaneel 

- lading 

F 3e RR 4.2.7 

3.8 

OV-C 

Kan het belang van preventief onderhoud noemen. 
  
 

Zie module 1, toetsterm 2.11 
 
Daaraan toegevoegd: 

- handelen chauffeur en eventuele gevolgen voor garantie-aanspraak 

F 3e RR 4.2.7 

3.9 

OV-C 

Kan de algemene aandachtspunten voorafgaand aan het kantelen 
van de cabine noemen. 
 

Aandachtspunten: 

- motor afzetten 

- parkeerrem 

- neutraalstand 

- losse delen in de cabine 

- voldoende ruimte i.v.m. kantelen van de cabine 

- portieren gesloten 

- merkspecifieke handelingen via instructieboekje 

F 3e RR 4.2.7 
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4 Elektronische en mechanische systemen    

4.1 

OV-C 

Kan het doel en de functie van elektronische en mechanische 
systemen uitleggen.  

Symbolen 
 
Noodhulpsystemen, zoals: 

- ABS (Anti Blokkeer Systeem) 

- AEBS (Advanced Emergency Braking System)/Emergency Brake Assist (EBA) 

- ASR (Anti Slip Regeling/tractie controle 

- EBS (Electronic Brake System) 

- ESP (Elektronisch Stabiliteits Programma) 

- BAS (Brake Assist System). 

Bestuurderondersteunende/assisterende systemen, zoals: 

- Lane Departure Warning System (LDWS) 

- Lane Keeping Assist 

- Adaptive- /predictive- /cruisecontrol 

- Hill Start Aid 

- Dynamic Steering/Auto pilot 

- Snelheidsbegrenzer 

- Limiter/verkeersbordherkenning (ISA-systeem)  

Monitoringsystemen, zoals: 

- TPMS (Tires Pressure Monitoring System) 

- Vermoeidheidsdetectie 

- Camerasystemen 

- Aslastmonitoring 

B RVB 1.2 
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5. Lading zekeren     

5.1 Kan, gegeven een situatie, de uitgangspunten van een veilige 
ladingzekering uitleggen. 

Zie basisregels module 1 toetsterm 3.1. 

 

Daarbij aanvullend: 

1. Zet een geschikt voertuig of combinatie in, waarvan opbouw 
en uitrusting in staat zijn de op de lading optredende 
krachten op een veilige manier te verwerken. 

2. Controleer of de laadvloer schoon en of de laadvloer en de 
vastzetmiddelen in goede staat zijn. 

3. Zet de lading zodanig vast, dat deze niet kan rollen, schuiven 
of omvallen en van het voertuig kan vallen. 

4. Volg de adviezen van de fabrikant van het voertuig en de 
fabrikant van de ladingvastzetmiddelen. Kijk welke middelen 
de fabrikant voorschrijft bij het type lading.  

5. Gebruik de beste methode voor lading zekeren 
(vormzekeren, direct zekeren, neerzekeren of een 
combinatie hiervan). Probeer lading zoveel mogelijk op te 
sluiten. Het opsluiten van lading is de meest eenvoudige en 
effectieve ladingzekering. Als het niet mogelijk is de lading in 
alle richtingen op te sluiten, probeer dan ten minste de lading 
naar voren op te sluiten. In die richting werken immers de 
grootste versnellingskrachten. Let wel op de aslastverdeling, 
vul zonodig de vrije ruimte tussen kopschot en lading op. 

6. Gebruik geschikte hulpmiddelen voor het zekeren, zoals  
hoekbeschermers, antislipmateriaal, rongen, opvulmiddelen 
en stophout/keggen . 

7. Voorkom dat de ladingvastzetmiddelen de goederen 
beschadigen door gebruik van hoekbeschermers en dekens. 

8. Controleer de ladingzekering ook tijdens de rit, na tussentijds 
bijladen/lossen en na bijvoorbeeld hevig remmen. 

9. Zorg voor een juiste gewichtsverdeling. Overschrijd de 
toegestane maximale gewichten en aslasten niet. Zorg dat 
het zwaartepunt van de totale lading zo dicht mogelijk bij de 
lengteas ligt en zo laag mogelijk wordt gehouden: zware 
goederen onderaan, lichte goederen bovenaan.  

10. Rij rustig, pas je snelheid aan de omstandigheden aan en 
voorkom hard remmen.  

 B RVB 1.4 
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5.2 Kan de krachten en de weerstanden die tijdens het rijden in 
beladen toestand optreden, verklaren. 

De krachten die op een voertuig en/of lading werken 

(massatraagheidskracht, centrifugaalkracht, 

gewichtskracht/zwaartekracht). 

 

Wrijvingsweerstand. 

 

De gewichtsverdeling. 

 

Het zwaartepunt, de stabiliteit, het kantelmoment bij   

bijvoorbeeld vloeistoffen, hangende lading, containers enz. 

 

De risico’s bij accelereren, remmen, uitwijkmanoeuvres, bochten, 
slecht wegdek. 

 B RVB 1.4 

5.3 Kan uitleggen hoe een laadplan opgesteld moet worden. Laadplan: de verdeling van goederen in de laadruimte op grond 
van: 

- bestemming 

- soort goederen 

- gewicht  

- omvang 

- vorm    

- eigenschappen  

- interpreteren van behandeletiketten 

- afdekken van losse lading 

- extra hulpmateriaal 

- vormvastheid  

- kantelgevaar 

 

daarbij rekening houdend met het type voertuig, de 

voertuigopbouw en de laadvloer, de asbelasting en de manier 

van zekeren. 

 B RVB 1.4 
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5.4 Kan uitleggen op welke wijze een lading gestuwd en gezekerd 
kan worden. 

Manier van zekeren (direct zekeren, neerzekeren en 

vormzekeren, specifiek voor bepaald voertuig en lading o.a. 

twistlocks, laadbakken en andere vastzetmiddelen). 

 

De te zekeren krachten: 80% van het ladinggewicht naar voren 

en 50% opzij en naar achteren. 

 

Eisen aan en eigenschappen van spanbanden en spankettingen, 

inclusief ratels/spanners: 

- onbeschadigd 

- niet geknoopt 

- geschikt voor het doel waarvoor je ze wilt gebruiken 

- LC waarden 

- STF waarden 

- SHF waarden 

Invloed sjorhoek alpha 

Invloed antislipmatten 

 B RVB 1.4 

5.5 Kan aan de hand van een situatieschets met behulp van een 
gegeven tabel, aangeven hoeveel vastzetmiddelen gebruikt 
moeten worden. 

  R RVB 1.4 
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5.6 Kan de hulpmiddelen en het gebruik bij laden, lossen en 
stuwage noemen. 

De hulpmiddelen bij laden en lossen: 

- laadklep 

- voorziening om laadvloer te kunnen laten zakken 

- hefbrug 

- oprijbrug 

- dockleveller 

- rijplaten 

- steekwagen 

- hand- en elektrische pallettruck  

- meeneemheftruck, -stapelaar 

- heftruck 

- autolaadkraan 

- transportband 

- walking floor 

- kipperinstallatie 

 

Hulpmiddelen bij stuwage: 

- sjorhaken 

- spankettingen 

- spanbanden, alsmede de betekenis van de etiketten daarvan 

- rongen en keggen 

- vergrendelstangen en stuwzakken/luchtkussens 

- dekzeilen 

- twistlocks 

- stophout en balken 

- dekens 

- antislipmatten 

- opvulmateriaal 

 F RVB 1.4 
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5.7 Kan aangeven welke verpakkingen voor de verschillende 
soorten goederen gebruikt kunnen worden. 

De soorten goederen: 

- vast 

- vloeibaar 

- gas 

 

De soorten verpakkingen: 

- dozen, bakken, kratten 

- kisten 

- tanks, containers 

- big bags 

- IBC’s 

- cilinders 

- jerrycans 

- vaten 

- gasflessen 

 B RVB 1.4 

5.8 Kan aangeven hoe verschillende soorten 
samenladingseenheden gebruikt kunnen worden. 

De samenladingseenheden: 

- pallets: 

- rolcontainers 

- wissellaadbak 

- afzetbak 

- zeecontainers 

 B RVB 1.4 

5.9 Heeft kennis van en inzicht in de permanente eisen 
gebruikseisen met betrekking tot de afmetingen en gewichten 
van voertuig en lading uit de Regeling voertuigen. 

Zie module 1, toetsterm 1.12 en 1.13 
 
Permanente eisen: 

- voertuigafmetingen (1.12.4) 

- massa’s (1.12.5) 
 
Gebruikseisen: 
- hinderen bestuurder, veiligheid passagier in rolstoel (1.13.3) 
- gezichtsveld (1.13.4) 
- spiegels/zichtveldverbeterende systemen (1.13.5) 
- zekeren lading (1.13.6) 
- scherpe delen (1.13.7) 

RV artikel: 
 
 
5.3.6, 5.12.6, 5.13.6 
5.3.7, 5.12.7 
 
 
5.18.3 
5.18.4 
5.18.5 
5.18.6 
5.18.8 

F 3e RR 2.1.1 
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5.10 Heeft kennis van en inzicht in de verkeerswetgeving die van 
belang is bij het vervoeren van lading. 

Verkeersborden, zoals: 

- bord C17 

- bord C18 

- bord C19 

- bord C20 

- bord C21 

- bord en onderborden C22a en C22b 

RVV 1990 Bijlage 1 

 

B 3e RR 2.1.1 

5.11 Kan aan de hand van de gegevens van het voertuig 
interpreteren of de aangeboden lading meegenomen mag 
worden. 

De gegevens op het kentekenbewijs en in het kentekenregister.  R RVB 1.4 

5.12 Kan op basis van de voertuiggegevens het maximale 
laadvolume berekenen. 

Gegeven een situatie de kubieke inhoud kunnen berekenen. 

 

Gegeven een situatie het aantal palletplaatsen (voor euro- of 
blokpallets) kunnen bepalen. 

 B RVB 1.4 

5.13 Kan de gevolgen van overbelading noemen. De gevolgen: 

- ongunstig brandstofverbruik 

- versnelde slijtage 

- schade aan wegen 

- verkeersveiligheid 

- sancties 

- invloed op wegligging 

- invloed op rijeigenschappen 

 F RVB 1.4 

 


