Hoek 3
Sector: Transport en logistiek

De vrachtwagenchauffeur
In deze hoek vind je twee knijpkaarten terug.
Werk per twee aan een knijpkaart, daarna kan je omwisselen.
Op knijpkaart 1 zijn een aantal uitspraken te vinden die te
maken hebben met het beroep van vrachtwagenchauffeur.
Is de uitspraak volgens jou fout/goed?
Bevestig dan een rode/groene wasknijper naast de uitspraak.
Op knijpkaart 2 vind je een aantal verkeersborden met
daarnaast een kleur. Gebruik dezelfde kleur wasknijper om
het verkeersbord met de juiste uitleg te verbinden.
Ben je klaar?
 Vraag dan de controlekaart aan de leerkracht.
 Haal na het controleren van de oplossing de wasknijpers
terug van de knijpkaart, zodat de volgende groep de
oplossing nog niet ziet.

Sector: Transport en logistiek

vrachtwagenchauffeur
 Je vervoert goederen via de openbare
weg.
 Je levert goederen veilig en op tijd.
 Je helpt soms bij het laden en lossen.

stressbestendig

flexibel zijn

zelfstandig

Hieronder vind je acht stellingen rond het beroep vrachtwagenchauffeur. Is de stelling
volgens jou fout? Bevestig dan een rode wasknijper in het vakje naast de stelling. Vind je de
stelling juist? Bevestig dan een groene wasknijper naast de stelling.

Controleer hieronder of je juist was.

Een werkdag ziet er
altijd anders uit.

De vrachtwagenchauffeur
vermijdt files, helpt bij laden en
lossen, helpt een collega met
pech,…

De baas stuurt sms’jes,
maar zit niet letterlijk
naast je.

De vrachtwagenchauffeur
heeft via sms contact met de
baas, tijdens de ritten met de
douane, collega’s,…

Vaak ben je thuis voor
het eten. Er wordt ook
gecontroleerd of je
genoeg slaapt en sport.

Zelfs in België is het al
handig als je een mondje
Frans kunt. Dus enige
talenkennis is toch nodig.

Je kan vaak thuis eten en
hebt tijd om met familie en
vrienden op stap te gaan.

Vaak moet je naar het
buitenland. En zo zie je
heel wat van de wereld.

Hieronder vind je vijf verkeersborden en vijf keer een uitleg die bij één van de
verkeersborden past. Verbind het juiste verkeersbord met de juiste uitleg door dezelfde
kleur wasknijper te gebruiken.

Verboden toegang voor vrachtwagens
waarvan de hoogte, lading inbegrepen
groter is dan het aangeduide.

Verboden toegang voor vrachtwagens
waarvan de breedte, lading inbegrepen
groter is dan het aangeduide.

Verboden toegang voor vrachtwagens.

Het is verboden voor vrachtwagens
motorvoertuigen in te halen.

Het is verboden de cruise control te
gebruiken vanaf dit bord tot het
eerstvolgende kruispunt.

Controleer hieronder of je juist was.

De hoogte van de vrachtwagen mag
niet hoger zijn dan 3,5 m.

De breedte van de vrachtwagen mag
niet breder zijn dan 2,5 m.

Verboden toegang voor vrachtwagens.

Het is verboden voor vrachtwagens
motorvoertuigen in te halen.
Het is verboden de cruise control te
gebruiken vanaf dit bord tot het
eerstvolgende kruispunt. De cruise
control is een functie die ervoor
zorgt dat men de snelheid kan
vastzetten. Zo moet men geen gas
meer geven, maar rijdt men
constant aan dezelfde snelheid, op
snelwegen is dit heel handig.

Vrachtwagenchauffeur
1. Ga zitten aan de tafel. Dit is
jouw cabine.
2. Leg een voorwerp op de
grond, vlak voor de tafel.
3. Kan de chauffeur het voorwerp
zien?
4. Verplaats het voorwerp nu een
beetje verder van de tafel.
5. Duurt het lang vooraleer je het
voorwerp kan zien?

Een vrachtwagenchauffeur kan pas op
vier meter de grond zien. Fietsers of
voetgangers moeten dus meer dan vier
meter voor de cabine staan, anders ziet
de chauffeur hen niet volledig staan.

