K/MET/10 ritvoorbereiding en ritafhandeling
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Taak:
o een rit voorbereiden
o een rit afhandelen en de vrachtauto in rijbare staat terugbrengen
K/MET/10.1
Deeltaak:
een rit voorbereiden.
De kandidaat kan:
1. de organisatie van transportondernemingen benoemen. Het gaat hier om:
− kennis van de branche-organisatie
− bedrijfstypen binnen de branche
− functies en taakverdeling binnen de branche
2. uitleggen hoe je fit, gezond en veilig aan het verkeer kunt deelnemen. Het
gaat hier om:
− kennis van elementaire verkeersregels
− ergonomie
− effecten van medicijnen, alcohol en andere stoffen op het rijgedrag
− basiscyclus werk/rust
3. een complex laadplan voorbereiden en maken. Het gaat hier om:
− de benodigde informatie over lading en bestemmingen verzamelen, en
de verzamelde gegevens combineren tot een efficiënt laad-, route- en
ritplan
− een vervoersadministratie voorbereiden, met name invullen en
controleren van ladingdocumenten, de aanwezigheid en juistheid van de
verplichte voertuigdocumenten en persoonlijke documenten
− inzicht in de verdeling van de belasting, specifieke gevolgen van
overbelasting op de assen
− een lading- en zekeringsplan controleren en laad- en stuwtechnieken in
een bedrijfsmatige beroepsomgeving toepassen
4. een voertuigcontrole uitvoeren. Het gaat hier om de controle van:
− een vergelijking tussen lading en ladingdocumenten
− veilig- en goed vastgezette lading
− overbelasting
− verzegeling, zeilen, carrosserie en juiste afdekking ten behoeve van rijen weersinvloeden
5. aanwijzingen geven aan de vrachtwagenchauffeur. Het gaat hier om
aanwijzingen bij:
− het manoeuvreren van een vrachtauto
− assisteren bij aankoppelen en afkoppelen van een voertuigcombinatie
− spiegels (dode hoek)
K/MET/10.2
Deeltaak:
een rit afhandelen en de vrachtauto in rijbare staat terugbrengen.
De kandidaat kan:
1. na de rit de vrachtauto zodanig reinigen dat deze veilig en schoon weer aan
het verkeer kan deelnemen. Het gaat hier om:
− zeilen sluiten, schoonmaken en carrosserie controleren
− de vrachtauto, zowel binnenzijde als interieur reinigen
− de laadruimte reinigen
− hulpmiddelen opbergen

2. kleine eenvoudige reparaties uitvoeren, zoals luchtslang, stekker en wiel
verwisselen
3. een rit administratief afhandelen zoals een vrachtbrief tekenen, afmelden in
een systeem en een urenverantwoording invullen
Voor het uitvoeren van de taak beheerst de kandidaat de voorwaardelijke kennis,
vaardigheden en houding.
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