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Competentie Assessment
WTD opleidingen biedt een Competentie Assessment aan! Dit Assessment is een hercertificering om de
kennis/ervaring vast te leggen in een competentie rapportage. Wat bij positief resultaat omgezet wordt naar
een erkend certificaat.
Competentie Assessment:
Combi 2 stuks Competentie Assessment:
Combi 3 stuks Competentie Assessment:
Competentie Assessment in 4 stappen:
1. Uw personeel krijgt een E-Learning of theorieboek om zich voor te bereiden op de het assessment;
2. De toets wordt afgenomen door assessor in een tijdsduur van 1 uur op uw of onze locatie;
3. Het assessment resulteert in een rapportage wat leidt tot een certificaat of persoonlijk opleidingsplan
4. In geval van een persoonlijk opleidingsplan kan WTD opleidingen een traject inzetten om het
certificaat alsnog te behalen. Dit is kostenefficiënt, omdat alleen opgeleid hoeft te worden waar nodig.
Assessment
Het assessment wordt 1 op 1 afgenomen door een gecertificeerde assessor. Een deel van de tijd wordt de
theorie getoetst op 14 eindtermen. Het praktijkgedeelte bestaat uit een aantal verschillende onderdelen:
inspectie, oefeningen, veiligheid en parkeren. Na de toets ontvangt de werkgever een rapportage. Bij
voldoende competenties krijgt de kandidaat een erkend certificaat.
Persoonlijk Opleiding Plan (POP)
Bij onvoldoende competenties kan de kandidaat gelijk of op een later tijdstip een persoonlijk opleiding plan
(POP) volgen om alsnog de officiële erkenning (certificaat) te krijgen.
Bijscholing:
Uit de volgende voertuigen/onderdelen kunt u onder andere kiezen of in combineren:
Elektrische Pallet Truck (EPT)
Hoogbouwtruck
Stapelaar
Hoogwerker type: 1B/3A/3B
Heftruck
Laadschop / Shovel
Reachtruck
NEN 3140 VOP/VP/WV/IV
Orderpicktruck (OPT)
Veilig Hijsen
Zijlader
Verreiker
Meeneemheftruck (kooiaap
Terminal Trekker
HACCP
Overige apparaten op aanvraag
Voordelen Competentie Assessment
• Snel en efficiënt
• Winst in werkuren
• Digitale registratie
• Persoonlijke benadering
• Erkend certificaat
Ga naar Agenda voor deze assessment(s) en/of opleiding(en).
Ga naar Aanmelden voor deze assessment(s) en/of opleiding(en).
Op al onze leveringen en diensten zijn onze Algemene Voorwaarden en ons Privacybeleid van toepassing. Beide
zijn te raadplegen op onze website: wwww.wtdopleidingen.nl
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