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Toetsmatrijs theorie-examen STL Ladingzekeren 

Eindtermen: Dit zijn de hoofdonderwerpen die in het examen voorkomen. Hierin staat 'ruim' omschreven wat er in het examen terug kan komen. 
Toetsterm: Dit zijn onderdelen van een eindterm. Alle vakkennis die nodig is om een eindterm te behalen, wordt gevat in meetbare toetstermen. 
Afbakening: Dit zijn onderdelen van een toetsterm. Hier staat over welke onderwerpen vragen mogen worden gesteld in het examen. Als er geen afbakening is 
opgenomen, mag over die toetsterm in principe alles gevraagd worden.  
Taxonomiecode: Deze code geeft aan op welk niveau de vragen over een toetsterm gesteld worden. 
 
 

Nummer Onderwerp Toetsterm Afbakening Code 
de 
Block 

Koppeling eindtermen Aantal 
punten 

  De kandidaat …     
1 Algemene 

veiligheidsma
atregelen 

1.1 benoemt hoe hij veilig moet handelen conform 
LMRA. 

• de eigen veiligheid 
waarborgen 

• ervoor zorgen dat anderen 
geen gevaar lopen 

• weten welke PBM’s hij moet 
gebruiken 

 1. De kandidaat weet de 
algemene 
veiligheidsmaatregelen 
toe te passen. 

1 

2 Wetgeving  2.1 benoemt de wet- en regelgeving omtrent 
ladingzekeren. 

• NEN-EN 12195-1  
• weten dat er Europese 

regelgeving is die van 
toepassing is op nationaal en 
internationaal transport 

• weten dat bij 
cabotagevervoer 
buitenlandse regelgeving van 
toepassing kan zijn. 

 x 1 
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3 Laadplan 3.1 legt uit waarom lading op een bepaalde plaats 
neergezet moet worden. 
 

• maximale asdrukken 
• mogelijkheden voor 

ladingzekeren  

 2. De kandidaat kan een 
laadplan opstellen. 

1 

4 Ladingzekerin
gsplan 

4.1 selecteert een geschikte zekeringsmethode. • vormsluitend zekeren (lading  
opsluiten) 

• direct zekeren (lading fixeren 
op een bepaalde plaats) 

o schuinsjorren 
o diagonaalsjorren 
o kopsjorren 
o bochtsjorren 

• krachtsluitend zekeren 
(neerbinden) 

 3. De kandidaat kan een 
ladingzekeringsplan 
opstellen. 

6 

4.2 legt uit waardoor een lading kan kantelen. • hoogte van de lading 
• zwaartepunt van de lading 
• snelheid van het voertuig 

 

4.3 legt uit welke krachten belangrijk zijn bij het 
opstellen van een ladingszekeringsplan. 

• zekeringskracht 
• wrijvingskracht 
• kracht op de lading 

o remkrachten 
o zijdelingse krachten 
o versnellingskracht 

 

4.4 benoemt welke hulpmiddelen gebruikt kunnen 
worden om een lading te zekeren.  

• hoekbeschermers 
• antislipmatten 
• stuwkussens 
• stophout/stuwhout 
• pallets 
• krimpfolie 
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• ladingzekeringsnet 
• hijsband 
• keggen 
• span/klembalken 
• (scheidings-) wanden) 

4.5 benoemt welke spanmiddelen gebruikt kunnen 
worden om een lading te zekeren. 
 

• ketting met kettingspanner 
• kunststof kettingen (Dyneema) 
• spanbanden 
• ladingzekeringsnetten 

  

4.6 benoemt welke onderdelen van het voertuig 
gebruikt kunnen worden om een lading te zekeren. 
 

• schuifzeil 
• sjorpunten/sjorogen 
• rongen 
• insteeklatten 
• kopschot 
• certificering van het voertuig 

o code L 
o code XL 

 

5 Controle van 
spanmiddele
n 

5.1 legt de informatie op het label van spanmiddelen 
uit. 

• zekeringscapaciteit (LC) 
• voorspankracht (STF) 
• normale handkracht (SHF) 
• keuringsdatum (alleen bij 

kettingen) 

 4. De kandidaat kan de 
controle van 
sjormiddelen uitvoeren. 

2 

5.2 benoemt de afkeurnormen van spankettingen en 
spanbanden. 

• afkeurnormen spanketting: 
o de diameter van een 

schakel is met meer 
dan 10% afgenomen 

o de ketting is meer dan 
3% uitgerekt 
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o als er scheuren inzitten 
o ontbreken van een 

leesbaar label 
o aantasting door roest  

• afkeurnorm spanband: 
o als er scheuren of 

inkepingen van 10% 
of meer aanwezig zijn 

o ontbreken van een 
leesbaar label 

6 Belang van 
massatraagh
eid en 
versnellingsc
oëfficiënt 

6.1 benoemt de versnellingskrachten voor wegvervoer 
voor ladingzekeren, conform NEN-EN 12195-1. 

• maximale 
versnellingen/vertragingen 

• voorwaartse richting (0,8) 
• achterwaartse richting (0,5) 
• zijwaartse richting (0,5) 
• neerwaartse richting (1,0)  
• kantelen (0,6, zijdelings en 

naar achteren) 

 5. De kandidaat begrijpt 
het belang van 
massatraagheid en 
versnellingscoëfficiënt. 

1 

7 Wrijvingscoëff
iciënt 
 

7.1 legt uit hoe de wrijvingscoëfficiënt tussen de lading 
en een voertuig verhoogd kan worden. 

• vloer schoonhouden 
• vloer drooghouden 
• vloer vetvrij houden 
• vloer ijsvrij houden 
• antislipmatten gebruiken 

 6. De kandidaat begrijpt 
het belang van de 
wrijvingscoëfficiënt. 

2 

7.2 berekent de benodigde zekeringskracht.  Op basis van: 
• wrijvingscoëfficiënt 
• waarde die op het label staat 

(LC/STF) 
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8 Neerbinden 8.1 legt uit wat neerbinden is. • verhoging van de 
wrijvingskracht door het 
gebruik van spanmiddelen 

• minst effectieve manier van 
ladingzekeren (erg veel 
spanbanden nodig) 

 8 De kandidaat begrijpt 
wat 
neersjorren/neerbinden 
is en kan dit toepassen. 

2 

8.2 berekent de benodigde spanmiddelen om een 
lading neer te binden. 

Op basis van: 
•  STF waarde 
• gewicht van de lading 
• wrijvingskracht 

 

9 Opsluiten en 
direct  
zekeren 

9.1 legt uit wat vormsluitend zekeren is. • vaste verbinding tussen de 
lading en het voertuig 

• volledig opvullen van de 
laadvloer/-compartiment 

 9 De kandidaat begrijpt 
wat opsluiten en direct 
zekeren is en kan dit 
toepassen.  

5 

9.2 legt uit hoe diverse hulpmiddelen worden gebruikt 
voor vormsluitend zekeren. 

• hoekbeschermers 
• antislipmatten 
• stuwkussens 
• stophout/stuwhout 
• pallets 
• krimpfolie 
• ladingzekeringsnet 
• hijsband 
• keggen 
• span/klembalken 
• (scheidings-) wanden) 

 

9.3 legt uit hoe diverse spanmiddelen worden gebruikt 
voor vormsluitend zekeren. 

• ketting met kettingspanner 
• kunststof kettingen (Dyneema) 
• spanbanden 
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• ladingzekeringsnetten  
• klemplanken 

9.4 legt uit hoe de onderdelen van het voertuig worden 
gebruikt voor vormsluitend zekeren. 

• sjorpunten/sjorogen 
• rongen 
• insteeklatten 
• kopschot 
• certificering van het voertuig 

o code L 
o code XL 

 

9.5 legt uit wat direct zekeren is. • vormen van direct zekeren: 
o schuinsjorren 
o diagonaal sjorren 
o kopsjorren 
o bochtsjorren 

• weten dat bij direct zekeren 
altijd 4 spanmiddelen gebruikt 
moeten worden 
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