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1. Algemene informatie
D1: ADR stukgoed
Studielast
240
Beroepsvereisten
Nee
Certificaten
Nee

Gekoppeld aan kwalificatie(s)
Zie bijlage op www.s-bb.nl/kwalificatiedossiers
Toelichting
Dit keuzedeel is gebaseerd op de toetsmatrijs "ADR vakbekwaamheid" opgesteld door het CCV (mei 2014).
Relevantie van het keuzedeel
Alle chauffeurs die gevaarlijke stoffen vervoeren dienen in het bezit te zijn van een geldig ADR certificaat.
Beschrijving van het keuzedeel
Dit keuzedeel is gebaseerd op de wettelijke vakbekwaamheidseisen voor chauffeurs die gevaarlijke stoffen vervoeren. In dit
keuzedeel worden de kennis en vaardigheden geleerd die betrekking hebben op de verschillende ADR-klassen, regelgeving en
documentatie, eisen aan verpakkingen en etikettering, (inter-) nationale regels, veiligheid en milieu.
Branchevereisten
Ja ,
ADR vakbekwaamheidscertificaat
zie www.cbr.nl
Aard van keuzedeel
Verdiepend

3 van 4

2. Uitwerking
D1-K1: Vervoeren van gevaarlijke stoffen over de weg
Complexiteit
Bij het vervoeren van gevaarlijke stoffen past de chauffeur wegvervoer praktische kennis toe, die hij gebruikt bij het uitvoeren
van duidelijk gedefinieerde taken. Bij het vervoeren van gevaarlijke stoffen dient hij zich te houden aan vrij strikte regels en
procedures. Tijdens het vervoeren van gevaarlijke stoffen kunnen onverwachte of veranderende wegomstandigheden optreden
die de complexiteit van het werk vergroten. Hij moet daarop anticiperen en zijn routeplan aanpassen.
Verantwoordelijkheid en zelfstandigheid
De rol van de chauffeur wegvervoer is uitvoerend van aard. Hij dient zelfstandig te controleren of de kenmerking, etikettering en
route conform de regels zijn. Hij is zelf verantwoordelijk voor de aanwezigheid van de juiste uitrusting. Hij schakelt bij complexe
problemen zijn leidinggevende in.
Vakkennis en vaardigheden
De beginnend beroepsbeoefenaar:
§

Bezit kennis van algemene voorschriften bij het vervoer van gevaarlijke stoffen

§

Bezit kennis over de belangrijkste soorten van gevaar

§

Bezit kennis van afvalstoffen

§

Bezit kennis van preventieve en veiligheidsmaatregelen passend bij de verschillende soorten van gevaar

§

Bezit kennis over wat te doen na een ongeval met gevaarlijke stoffen

§

Bezit kennis over kenmerking, etikettering en oranje borden

§

Bezit kennis over wat een bestuurder tijdens het vervoer van gevaarlijke stoffen wel en niet moet doen

§

Bezit kennis van doel en werking van de technische uitrusting van voertuigen die gevaarlijke stoffen vervoeren

§

Bezit kennis van samenladingsverboden in een zelfde voertuig of container

§

Kan bij het vervoer van afvalstoffen de milieu gerelateerde maatregelen herkennen en interpreteren

§

Kan bij het vervoer van afvalstoffen de specifieke beschermende uitrusting gebruiken
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