Toetsmatrijs Transportbegeleider

Opgesteld door:

CCV

Categorie:

Transportbegeleider

Categoriecode:

TRBT

Toetsvorm:

Schriftelijk

Totaal aantal vragen:

30

Dekkingsgraad toetstermen: 100%
Cesuur:

70%

Bijzonderheden:
Toelichting op tabel
met afbakening

Tax = Taxonomiecode
F = Feitelijke kennis
V/F = Verplicht of facultatief

Nr

Eindtermen

1.

Verkeer, Wet- en regelgeving

2.

Begeleiding en ontheffing

3.

Beroepshouding

B = Begripsmatige kennis
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Beoordeeld door:
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Goedgekeurd
door:

Manager Vakbekwaamheid (CCV) d.d. 20 maart 2020

Ingangsdatum:
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R = Reproductieve vaardigheid

P = Productieve vaardigheid
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Toetsmatrijs Transportbegeleider
Eind- en toetstermen
1.

Verkeer, Wet- en regelgeving
De kandidaat

1.1

kent de wettelijke regels, eisen en
kenmerken bij het begeleiden van
exceptionele transporten, zoals opgenomen
in:
- Wegenverkeerswet 1994
- Regeling voertuigen
- RVV 1990
- Beleidsregel ontheffingverlening
exceptionele transporten RDW 2015
- Beleidsregel ontheffingsgerelateerde
voertuigdocumenten 2016
- Regeling verkeersregelaars 2009
- Besluit Administratieve Bepalingen inzake
het Wegverkeer
- Regeling optische en geluidssignalen 2009

2.

Begeleiding en ontheffing
De kandidaat

2.1

kent de rol van verschillende instanties voor
en tijdens het begeleidingsproces.
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Afbakening
(indien van toepassing)

Tax

-

Rijden conform de ontheffingen
Maten en gewichten
Kledingvoorschriften
Eisen begeleidingsvoertuig en exceptioneel transport
Markering begeleidingsvoertuig en exceptioneel transport
Voorschriften en beperkingen
Gebruik wegennet en DWO
SERT
Attest
Verkeer regelen

F

-

RDW
ILT
Politie
Wegbeheerders
Rijkswaterstaat – weginspecteurs
ProRail

F
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Toetsmatrijs Transportbegeleider
Eind- en toetstermen
2.2

Afbakening
(indien van toepassing)

Tax

kent de gevolgen van het begeleiden van
Bij begeleiding zonder ontheffing / bij niet voldoen aan beperkingen:
een transport zonder ontheffing of zonder
- Stopzetten transport door handhaving
dat aan alle voorschriften of beperkingen van - Aansprakelijkheid transportbegeleider / transporteur
de ontheffing wordt voldaan.
- Vrijstelling RVV vervalt
- Spoedontheffing

B

Bij begeleiding waarbij niet wordt voldaan aan voorschriften:
- Proces-verbaal
- Stopzetten transport door handhaving
2.3

kan de wetgeving, die voor hem geldt,
toepassen in een voorbeeldsituatie.

-

2.4

geeft aan de hand van een voorbeeldsituatie
aan hoe een transport wordt beveiligd als dit
door een belemmering (verkeer,
wegconstructie) tot stilstand komt.

-

2.5

kan aan de hand van een voorbeeld de
veiligste begeleidingsprocedure toepassen.

-

Positie van de begeleider t.o.v. het transport
Passagevoorwaarden

B

2.6

kent de verschillen tussen de ontheffingen.

-

Incidentele ontheffingen
Jaarontheffingen

B

2.7

kan de ontheffing lezen en toepassen.

3.

Beroepshouding
De kandidaat

3.1

kan de taken en bevoegdheden van de
transportbegeleider omschrijven.
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Wegenverkeerswet 1994
Regeling voertuigen
Reglement Verkeersregels en Verkeersteken (RVV 1990)
Beleidsregel ontheffingverlening exceptionele transporten RDW 2015
Regeling verkeersregelaars 2009
Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer
Hoofdwegennet
Onderliggend wegennet

B

B

B

-

Taken
Bevoegdheden
Imago

B
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