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Examen Kleine laadschop 
 
Toetsplan 
Categorie: Intern transport 
Examenmoment: 1 schriftelijk examen + 1 praktijkbeoordeling 
Examenkosten:  zie onder Prijzen - Veilig werken met intern transportmiddel 
Toezicht LEC: steekproefsgewijs controle 
Doelstelling: veilig omgaan en kunnen handelen met een kleine laadschop  
 

Uitvoering van het examen 
Theorie 
Aantal vragen: 30 
Soort vragen: ja/nee 
Examentijd: 60 minuten 
Middelen/materieel: - 
 
Praktijk 
Praktijk: beoordeling op veilig handelen d.m.v. praktijkbeoordelingsformulier 
Examentijd: 30 minuten per kandidaat 
Middelen/materieel: – goedgekeurde kleine laadschop 

– verschillende laadbakken 
– terrein waar werkzaamheden met lading uitgevoerd kunnen worden 

 

Beoordeling en normering 
Theorie 
20 vragen goed = voldoende 
 

Cijfer Aantal fout Aantal goed 
10 0 30 
9 1-2 28-29 
8 3-4 26-27 
7 5-7 23-25 
6 8-10 20-22 
5 11-13 17-19 
4 14-16 14-16 
3 17-19 11-13 
2 20-24 6-10 
1 25-29 1-5 
0 30 0 

 
Onderwerpverdeling 

• Arbo-veiligheid:    vraag 1 t/m 5 
• Opbouw transportmiddel en controle: vraag 6 t/m 16 
• Belasten:    vraag 17 t/m 21 
• Rijden/gebruiken transportmiddel: vraag 22 t/m 30 
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Praktijk 
Beoordeel elke handeling, genoemd op het praktijkbeoordelingsformulier, als volgt: 
 
Goed:  de kandidaat voert de handeling geheel zelfstandig en veilig uit 
Voldoende: de kandidaat voert de handeling veilig uit maar heeft enkele aanwijzingen nodig 
Matig:  de kandidaat voert de handeling veilig uit maar heeft veel aanwijzingen nodig 
Onvoldoende: de kandidaat kan de handeling niet uitvoeren 
 
De kandidaat is voor het praktijkdeel geslaagd wanneer geen enkele handeling is beoordeeld met een 
onvoldoende. Er mogen twee onderdelen een beoordeling matig hebben, maar dit mag nooit een element zijn dat 
te maken heeft met rijden en/of lastbehandeling. 
 
Let op: alleen een compleet ingevuld praktijkbeoordelingsformulier wordt in behandeling genomen. 
 
Onderwerpverdeling 

• Controle 
• Rijden en bediening 
• Specifieke handelingen m.b.t. het interne transportmiddel 
• Parkeren 
• Algemeen veiligheidsbeeld 

 

Diplomering 
Standaard 
Certificaat ‘’Veilig werken met de kleine laadschop” 
 
Op verzoek 
Veiligheidspas ‘‘Kleine laadschop” 
 
 
	


