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Gevaarlijke 
Stoffen

40

Administratieve groep: 34630 / 34631
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Naam Code Lestijden Vak 

Gevaarlijke Stoffen M AU G052 20 Lt TV en 20 Lt PV Autorijtechnieken 
Praktijk autorijtechnieken 
Handel 
Praktijk handel 
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Meewerkende centra voor volwassenenonderwijs 

OVSG – Dienst Volwassenenonderwijs 
Ravensteingalerij 3 Bus 7  
1000 Brussel 
info@ovsg.be  

Bavo Van Soom 
Dirk Bokken 
Johan Vandenbranden 

CVO  VIVO 
Scheutistenlaan 12 
8500 Kortrijk 
www.cvovivo.be 
info@cvovivo.be   

Dimitri Hallaert 

 

mailto:info@ovsg.be�
http://www.cvovivo.be/�
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1 Inleiding 
1.1 Inhoud 

Deze zwevende module biedt een meerwaarde voor de opleidingen Bestuurder hef- en reachtruck: men leert 
gevaarlijke stoffen laden, lossen en opslaan, rekening houdend met de veiligheidsvoorschriften. 

1.2 Modules 

De opleiding bestaat uit 1 module: 

• Gevaarlijke Stoffen 40 lt 

De module is een instapvrije module. 

1.3 Niveau en soort vak 

De zwevende module wordt ingedeeld als onderwijs van de derde graad van het secundair beroepsonderwijs. 

1.4 Studiebekrachtiging 
 

Elke zwevende module wordt bekrachtigd met een deelcertificaat. 
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2 Beginsituatie 
De cursisten dienen te voldoen aan de decretale toelatingsvoorwaarden voor het volwassenenonderwijs. 
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3 Algemene doelstellingen van de opleiding 
3.1 Kennis en Vaardigheden 
Deze zwevende module biedt een meerwaarde voor de opleidingen Bestuurder hef- en reachtruck: men leert 
gevaarlijke stoffen laden, lossen en opslaan, rekening houdend met de veiligheidsvoorschriften. 

3.2 Sleutelvaardigheden 

Sleutelvaardigheid Specificatie Code 

Flexibiliteit 
in staat zijn om zich aan te passen aan wijzigende 
omstandigheden, onder meer middelen, doelen, mensen en 
procedures 

SV12 

Veiligheids- en 
Milieubewustzijn 

in staat zijn om actief en pro-actief in te staan voor de veiligheid 
en om situaties te voorkomen die mens en milieu kunnen 
schaden 

SV30 
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4 Methodologische wenken en didactische 
hulpmiddelen 

4.1 Pedagogisch-didactische wenken en hulpmiddelen 

4.1.1 Algemene uitrusting 

• Schoolmeubilair 

• Projector 

• Pc’s 

• Printer 

• Internetaansluiting 

4.1.2 Gemeenschappelijke uitrusting 

• Veiligheidsuitrusting 

• Persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen 
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5 Evaluatie van de cursisten  
Het leerplan voorziet niet in concrete opdrachten. Opgaven moeten opgesteld worden in functie van de te 
bereiken doelstellingen, de beschikbare tijd en het voorhanden zijnde materiaal en materieel. 

Elke doelstelling van het leerplan moet ten minste één keer geëvalueerd worden. Als alle cursisten alle opgaven 
uitgevoerd hebben en alle criteria geëvalueerd werden, is het duidelijk of de doelstellingen bereikt werden. 

Wanneer de cursisten een werkstuk vervaardigen of een opdracht uitvoeren, krijgt elk aspect hiervan de 
aandacht. 

Binnen de doe-activiteiten zijn een aantal factoren te onderscheiden: 

• Cognitieve factoren: b.v. inzicht, argumentatie, ideeën, technische kennis; 

• Psycho-motorische vaardigheden: b.v. juiste weergave van verhoudingen, gebruik van materialen, oog-
handcoördinatie, evenwicht; 

• Werkmethode en attitudes: b.v. werken binnen vooropgestelde limieten, thema's, tijd, aantallen en formaten; 
orde en netheid, afwerking, presentatie, inzet, organisatie, sociale omgang, veiligheidsbewustzijn, 
verantwoordelijkheidsgevoel, nauwkeurigheid, zelfstandigheid; 

• Beoordelingsvermogen. 

Er kan ook op verschillende momenten worden geëvalueerd: tijdens het opstellen van een bewerkingsvolgorde, 
tijdens of na een bewerking of na een afwerking. Duidelijke afspraken met de cursisten zijn hierbij noodzakelijk. 
Indien deze openheid er niet is, ontstaan betwistingen en blijft zelfevaluatie uit. 

Evaluatie van PV Praktijk is een oordeel over: 

• Een proces: evaluatie van de vorderingen en attitudes op geregelde tijdstippen en bij momentopnames tijdens 
de realisatie of dienstverlening; 

• Een product: evaluatie van het product of de gepresteerde dienst. 

Een zinvolle opdracht werkt een zinvolle evaluatie in de hand. Stimuleer de cursisten door positieve appreciatie, 
maar wijs op fouten en tekortkomingen. Tussentijdse evaluaties en de evolutie van de cursist zijn van groot 
belang voor de eindevaluatie. 

Maak duidelijke afspraken met de cursist, zo wordt het werk voor iedereen eenvoudiger. Leg bij elke opdracht uit 
op welke aspecten de nadruk ligt. De cursist ontwikkelt zo het vermogen om het eigen werk te evalueren. Een 
vereiste eigenschap van elke volwassene in zijn arbeid is immers zelfevaluatie. 
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6 Module gevaarlijke stoffen - M AU G 052 - 40 lestijden (20 TV/20 PV) 

Administratieve code: 6369 

6.1 Algemene doelstelling van de module 

Deze module biedt een meerwaarde voor de opleidingen Bestuurder heftruck en Bestuurder reachtruck: men leert gevaarlijke stoffen laden, lossen en opslaan, rekening 
houdend met de veiligheidsvoorschriften. 

De cursist kan na deze module o.a. 

• Met gevaarlijke stoffen veilig omgaan 

6.2 Beginsituatie  

De cursisten dienen te voldoen aan de decretale toelatingsvoorwaarden voor het volwassenenonderwijs. 

6.3 Leerplandoelstellingen en leerinhouden 

Leerplandoelstellingen  
met inbegrip, basiscompetenties (BC), Eigen doelen (ED), 
uitbreidingsdoelstellingen (steeds in cursief.  

BC 
SV 

Leerinhouden Pedagogisch-didactische 
wenken 

Persoonlijke beschermingsmiddelen kunnen gebruiken. 
Bij onveilige situaties maatregelen kunnen treffen. 
Bij ongevallen maatregelen kunnen treffen. 

BC 01 
BC 01 
BC 01 

Bescherming 
• Beschermingsmiddelen 

• Veilige en onveilige situaties 

• Voorkomingbeleid ongevallen 

Steeds rekening houden met de 
eigen veiligheid en de veiligheid van 
anderen. 

Gevaarlijke stoffen kunnen laden. 
Gevaarlijke stoffen kunnen lossen. 
Gevaarlijke stoffen kunnen opslaan. 

BC 01 
BC 01 
BC 01 

Gevaarlijke stoffen 
• Laden 

• Lossen 

• Opslaan 

 

Gevaarlijke goederen kunnen verpakken. 
Gevaarlijke goederen kunnen etiketteren.  
Onverenigbaarheden van bepaalde stoffen kunnen 
aanduiden. 

BC 01 
BC 01 
BC 01 

• Verpakken 

• Etiketteren 
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Leerplandoelstellingen  
met inbegrip, basiscompetenties (BC), Eigen doelen (ED), 
uitbreidingsdoelstellingen (steeds in cursief.  

BC 
SV 

Leerinhouden Pedagogisch-didactische 
wenken 

De vereiste documenten kunnen controleren. 
De vereiste documenten kunnen opvolgen. 
Verplichtingen voor afzender, vervoerder en ontvanger 
kunnen nagaan. 
Informatie op documenten kunnen interpreteren. 
Signalisatie op voertuigen kunnen interpreteren. 

BC 01 
BC 01 
BC 01 

 
BC 01 
BC 01 

Documenten 
• Controle 

• Opvolging 

Aandacht voor het correct gebruik 
van de documenten. 

Ontwikkelingen in de sector kunnen volgen. BC 01 Sector  

De geldende milieuvoorschriften kunnen opvolgen. BC 01 Milieu  
 

6.4 Sleutelvaardigheden 

Sleutelvaardigheid Specificatie Code 

Flexibiliteit in staat zijn om zich aan te passen aan wijzigende omstandigheden, onder meer middelen, doelen, 
mensen en procedures SV12 

Veiligheids- en Milieubewustzijn in staat zijn om actief en pro-actief in te staan voor de veiligheid en om situaties te voorkomen die mens 
en milieu kunnen schaden SV30 
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7 Bibliografie 
7.1 Algemeen 
Autodata 

Autodata BVBA 

Thillostraat 3 

2920 Kalmthout 

 

Auto-elektriciteit 

Innovam 

Structuurbaan 2 

Postbus 2360 

3430 DV Nieuwegein 

 

Educatieve en technische uitgeverij Delta Press BV 

Postbus 86, 3958 ZV Amerongen 

Tel. 0343 48 16 93, Telefax 0343 4814 43 

e-mail: deltapress@planet.nl 

internet: www. Deltapress.nl 

Carrosserie & chassis ISBN 90 6674 760 9 

 

Autoverzekeringen en wegverkeer 

Kluwer technische  boeken 

 

7.2 Tijdschriften 
Federauto Magazine 

Woluwedal 46 bus 9 

1200 Brussel 

 

Info Garage – Vakblad voor de autoprof 

Redactieadres: IPS SNOEKS nv 

p/a E. Seghersplein 5 

9000 Gent 

Tel: 09 216 20 31 – Fax: 09 216 20 35 

e-mail: angelique@ips.be 

 

CarFix – Vakblad voor het onderhouden en herstellen van voertuigen 

PMG Professional Media Group 

Torhoutsesteenweg 226 bus 2-6 

8210 Zedelgem 

Tel: 050 24 04 04 – Fax: 050 24 04 45 

info@pmgroup.be 

mailto:deltapress@planet.nl�
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MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP 

DEPARTEMENT ONDERWIJS EN VORMING 

Onderwijsinspectie Volwassenenonderwijs 
 

 

Advies tot goedkeuring van leerplannen 

8 Administratieve gegevens 

8.1 Benaming van het leerplan / de bundel van leerplannen:  

 

Adviesnummer 2010/149/6//D 

Code indiener Netoverschrijdend 

Onderwijsniveau Volwassenenonderwijs 

Studiegebied / Leergebied Auto 

Opleiding Zwevende modules 

Rangschikking  

Organisatievorm Modulair onderwijs 

Planning OF 

Vervangt en heft   op vanaf 

Gaat van kracht vanaf  

8.2 Datum van ontvangst: 01/02/2010 

8.3 Behandelende inspecteurs: 

Eindverantwoordelijke: Fiers Dirk 
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Collega’s :  

8.4 Gegevens m.b.t. de indiener van het leerplan:  

Netoverschrijdende indiening 

 

 

9 Advies 

Advies betreffende het leerplan / de bundel met leerplannen met kenmerk 2010/149/6//D:  definitieve goedkeuring 

 

9.1 Het leerplan/de bundel met leerplannen 

Het leerplan/de bundel met leerplannen wordt definitief goedgekeurd en kan van kracht gaan als definitief goedgekeurd 
leerplan voor de vermelde doelgroep vanaf 1 september 2010 

9.2 De doelstellingen 

Het leerplan bevat ten minste en herkenbaar de doelstellingen die noodzakelijk zijn voor het bereiken van de eindtermen, 
basiscompetenties en sleutelvaardigheden van het opleidingsprofiel Auto - Zwevende modules versie 2.0 BVR.  

9.3 Eigen inbreng 

Het leerplan geeft aan waar de ruimte voor eigen inbreng zich situeert.  

9.4 Opbouw 

Het leerplan maakt de systematiek duidelijk volgens welke het is opgebouwd.  

9.5 Consistentie 

Het leerplan bevat geen doelstellingen die strijdig zijn met de eindtermen, basiscompetenties en sleutelvaardigheden van 
het opleidingsprofiel Auto - Zwevende modules versie 2.0 BVR. 

9.6 Materiële uitvoerbaarheid 

Het leerplan vermeldt duidelijk welke materiële vereisten minimaal noodzakelijk zijn voor een goede uitvoering. 

9.7 Verantwoordelijkheid indiener 

De indiener is verantwoordelijk voor de eindredactie van het leerplan: vorm, lay-out en taalcorrectie hebben geen deel 
uitgemaakt van deze advisering.  

 
Eventuele notities bij lezing van het leerplan (maken geen deel uit van de advisering): 

 

  
 


