
K/MT/8 stuwadoor en vorkheftruck  BB KB GL 
Taak: 
werkzaamheden van diverse gespecialiseerde op- en overslagbedrijven 
(stuwadoorsbedrijven) beschrijven en uitvoeren 

   

K/MT/8.1    
Deeltaak:  
soorten stuwadoors(bedrijven) kennen. 
 
De kandidaat kan: 

   

1. stuwadoorsbedrijven en hun specifieke werkzaamheden noemen en 
herkennen 

x x x 

2. ontwikkelingen in de haven met betrekking tot het stuwadoorsbedrijf 
benoemen 

x x x 

3. manieren van communicatie bij gespecialiseerde stuwadoorsbedrijven 
noemen en herkennen 

x x x 

4. voorkomende taken van gespecialiseerde stuwadoorsbedrijven benoemen x x x 
5. opslagmogelijkheden van gespecialiseerde stuwadoorsbedrijven beschrijven x x x 
6. hulpmiddelen en werktuigen van gespecialiseerde stuwadoorsbedrijven 

beschrijven 
x x x 

K/MT/8.2    
Deeltaak:  
inzicht hebben in de behandeling en het gebruik van containers. 
  
De kandidaat kan: 

   

1. voor- en nadelen van het gebruik van containers noemen x x x 
2. eisen en ISO-normering van containers noemen x x x 
3. meest voorkomende soorten containers incl. codering noemen en herkennen x x x 
4. stuwage-, behandelings- en opslagvoorschriften noemen en toepassen x x x 
5. een container vakkundig laden en lossen x x x 
6. inhoudsmaten en oppervlaktes berekenen x x x 
7. regels met betrekking tot lashing en securing aan boord van een schip 

noemen 
x x x 

8. de lashing en securing van lading en containers uitvoeren x x  
K/MT/8.3    
Deeltaak:  
basishandelingen met een vorkheftruck en een elektrische stapelaar uitvoeren. 
 
De kandidaat kan: 

   

1. gebruiksmogelijkheden en specifieke beperkingen van een lichte 
vorkheftruck en elektrische stapelaar noemen 

x x x 

2. met een lichte vorkheftruck en elektrische stapelaar veilig werken en deze 
zelfstandig bedienen 

x x  

3. de veiligheidsvoorschriften noemen die gelden bij het bedienen van een 
lichte vorkheftruck en elektrische stapelaar 

x x x 

4. verkeersregels noemen die van toepassing zijn als een vorkheftruck zich op 
de openbare weg begeeft 

x x x 

5. controles beschrijven die voor, tijdens en na het gebruik van de vorkheftruck 
en elektrische stapelaar dienen te worden uitgevoerd 

x x x 

6. controles uitvoeren voor, tijdens en na het gebruik van een vorkheftruck en 
elektrische stapelaar  

x x  

7. soorten voorzetapparatuur van een lichte vorkheftruck noemen en 
herkennen 

x x x 

8. eenvoudige instructieboekjes van vorkheftrucks en elektrische stapelaars 
lezen en interpreteren 

x x x 



Voor het uitvoeren van de taak beheerst de kandidaat de voorwaardelijke kennis, 
vaardigheden en houding. 

x x x 

 


