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1. Algemene informatie
D1: Specialisatie afvalinzamelvoertuigen/-materieel
Studielast
240
Beroepsvereisten
Nee
Certificaten
Nee

Gekoppeld aan kwalificatie(s)
Zie bijlage op www.s-bb.nl/kwalificatiedossiers
Toelichting
In het profieldeel van hun opleiding leren de allround medewerker afvalbeheer (niveau 2) en de beheerder milieustraat (niveau 3)
de kennis en vaardigheden die nodig zijn voor het inzamelen van afval, maar hoeven zij zelf nog geen afvalinzamelvoertuigen te
bedienen. In dit keuzedeel leren zij de theorie en praktijk van het bedienen van deze voertuigen. Voor wat betreft de theorie gaat
het om alle in het keuzedeel genoemde voertuigen. Voor wat betreft de praktijk is het de bedoeling dat zij minimaal drie van de
vijf genoemde voertuigen leren bedienen.
Relevantie van het keuzedeel
In het profieldeel van hun opleiding leren de allround medewerker afvalbeheer (niveau 2) en de beheerder milieustraat (niveau 3)
de kennis en vaardigheden die nodig zijn voor het inzamelen van afval, maar hoeven zij zelf nog geen afvalinzamelvoertuigen te
bedienen. In dit keuzedeel leren zij de theorie en praktijk van het bedienen van deze voertuigen. Voor wat betreft de theorie gaat
het om alle in het keuzedeel genoemde voertuigen. Voor wat betreft de praktijk is het de bedoeling dat zij minimaal drie van de
vijf genoemde voertuigen leren bedienen.
Beschrijving van het keuzedeel
Met dit keuzedeel vergroot de beginnend beroepsbeoefenaar zijn mogelijkheden op de arbeidsmarkt. In de branche bestaat
behoefte aan medewerkers die de betreffende voertuigen efficiënt en veilig kunnen bedienen.
Branchevereisten
Nee
Aard van keuzedeel
Verdiepend
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2. Uitwerking
D1-K1: Bedient inzamelvoertuigen
Complexiteit
De werkzaamheden zijn voornamelijk uitvoerend van aard en moeten volgens bedrijfsnormen en –richtlijnen en zowel algemene
als voertuigspecifieke procedures en richtlijnen worden uitgevoerd. De complexiteit wordt met name bepaald door het feit dat de
beginnend beroepsbeoefenaar verschillende afvalinzamelvoertuigen met hun eigen kenmerken, procedures, etc. moet kunnen
bedienen. De beginnend beroepsbeoefenaar beschikt over kennis van de verschillende voertuigen en over basiskennis van hieraan
gerelateerde onderwerpen.
Verantwoordelijkheid en zelfstandigheid
De beginnend beroepsbeoefenaar is verantwoordelijk voor het op veilige en efficiënte wijze voldoen aan de opdracht. Hij voert
zijn takenpakket zelfstandig uit, maar werkt onder eindverantwoordelijkheid van zijn leidinggevende.
Vakkennis en vaardigheden
De beginnend beroepsbeoefenaar:
§

bezit kennis van de opbouw, kenmerken, werking, toepassing en bediening van zijladersystemen (Kam, Grabber, Delta,
enkel, dubbel, mini of verzamel containeropnamesystemen)

§

bezit kennis van de opbouw, kenmerken, werking, toepassing en bediening van achterladersystemen

§

bezit kennis van de opbouw, kenmerken, werking, toepassing en bediening van het containerafzetsysteem (kabel-, haak-,
ketting- en variobandsysteem)

§

bezit kennis van de opbouw, kenmerken, werking, toepassing en bediening van het autolaadkraansysteem (ondergronds
systeem en kraanknijper)

§

bezit van de CE markering van de verschillende voertuigen

§

bezit basiskennis van onder- en bovengrondse inzamelcontainersystemen

§
§

bezit basiskennis van weegsystemen en containerregistratie

§

bezit basiskennis van het verlenen van eerste hulp

§

kan voertuigspecifieke richtlijnen lezen, interpreteren en toepassen

bezit kennis van het keurmerk veiligheid voor hijs- en hefmiddelen

D1-K1-W1: Bedient het afvalinzamelvoertuig
Omschrijving
De beginnend beroepsbeoefenaar bedient de zijlader, achterlader, autolaadkraan (ondergronds systeem en/of kraanknijper) en/of
het containerafzetsysteem. Hij hanteert hierbij de op het voertuig van toepassing zijnde procedures en richtlijnen omtrent
bediening, belading, veiligheid en ergonomie. Hij laadt het afval in het voertuig.

Resultaat
Het afvalinzamelvoertuig is op de juiste wijze en met inachtneming van de van toepassing zijnde procedures en richtlijnen
bediend.

Gedrag
De beginnend beroepsbeoefenaar:
- bedient het voertuig op efficiënte, effectieve en zorgvuldige wijze
- bedient het voertuig op basis van van toepassing zijnde procedures en richtlijnen
De onderliggende competenties zijn: Materialen en middelen inzetten, Instructies en procedures opvolgen

D1-K1-W2: Ledigt het inzamelvoertuig
Omschrijving
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D1-K1-W2: Ledigt het inzamelvoertuig
De beginnend beroepsbeoefenaar ledigt het inzamelvoertuig met de ingezamelde afvalstoffen op de aangewezen locatie. Hij
hanteert bij het lossen de op het voertuig van toepassing zijnde procedures omtrent bediening, veiligheid en ergonomie. Hij lost
het afval.

Resultaat
Het afvalinzamelvoeruig is op de juiste wijze en met inachtneming van de van toepassing zijnde procedures en richtlijnen
geledigd.

Gedrag
De beginnend beroepsbeoefenaar:
- ledigt het voertuig op efficiënte, effectieve en zorgvuldige wijze
- ledigt het voertuig op basis van van toepassing zijnde procedures en richtlijnen
De onderliggende competenties zijn: Materialen en middelen inzetten, Instructies en procedures opvolgen
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