TECHNISCHE TO3
VEILIGHEID 01 - 14

Mobiele Arbeidsmiddelen en Risicovolle Werken

“Geef mij een steunpunt en ik til de wereld op.” (Archimedes)
Vakkennis en vakvaardigheden zijn van essentieel belang willen bevoegde personen met
een risicovol arbeidsmiddel aan de slag gaan. Dit geld niet in het minst voor mobiele arbeidsmiddelen
en risicovolle werken.
De noden binnen uw organisatie kunnen divers zijn, onze op maat aanpak en uitmuntende
deskundigheid en ervaring van onze instructeurs staan garant voor een doeltreffende opleiding
waarbij veiligheid en de praktijk centraal staan. Graag bieden wij ons aan om u te ondersteunen bij
het voorzien van uw interne opleidingen met test en afgeleverd certificaat.
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Neem met ons contact op voor uw specifieke vragen en wensen of voor een vrijblijvende offerte.
Deze opleidingen kunnen ook op maat worden voorzien in uw bedrijf naar gelang van de noden en
de mogelijkheden van uw organisatie. Tevens kunnen ze deel uitmaken van een veiligheidsdag of een
andere bedrijfsactiviteit.
Ook combinatie opleidingen zijn mogelijk. (Informeer naar Combi-opleidingen.)
Ook bieden we een aantal opleidingen aan als ‘open-opleidingen’ in ons opleidingscentrum, deze
vindt u terug op de opleidingskalender, bij meer vraag kunnen deze ook uitgebreid worden.
(Homepage)
Voor specifieke duiding en inhoud van het lesprogramma kan u een kijkje nemen in onze brochure
“VEILIG EN VERANTWOORD WERKEN MET MOBIELE ARBEIDSMIDDELEN” die u hieronder kan consulteren.

Nederlands (Frans, Engels, Turks, Duits en Portugees op aanvraag)
Geen specifieke vereisten, op moment van de opleiding 18 jaar oud zijn.

Zie opleiding kalender homepage

1 dag
Open opleiding: Educatief Centrum ATASC Academy (Hamme-Waas)

Nog plaatsen beschikbaar

Open opleiding:
In-company-opleiding op maat: Informeer vrijblijvend naar mogelijkheden en
voorwaarden.
Certificaat: “Werken met mobiele arbeidsmiddelen; …….”
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TO3-01 VORKHEFTRUCKBESTUURDER EN KLEINE INTERN TRANSPORTMIDDELEN (KIT)
ATASC-Academy biedt op maat praktijkgerichte opleidingen rond het veilig gebruik van mobiele
arbeidsmiddelen aan.
Naast de veiligheidsopleiding “Vorkheftruck- en reachtruck
bestuurder” biedt ons erkend opleidings-centrum ook opleidingen
aan voor bestuurders van een hoogwerker en schaarlift, verreiker,
rolbrug, graafkraan, wiellader, mobiele kraan, torenkraan,
autolaadkraan, reach stacker, empty container handler, terminal
trekker en tractor.
Al onze trainingen rond mobiele arbeidsmiddelen gaan meestal in
company door. Ook voorzien we een aantal open opelidingen.
Eénduidige en meertalige communicatie tijdens bedrijfstrainingen is
onze troef… Onze opleidingen worden daarom aangeboden in
de Nederlandse, Franse, Engelse taal.
Omwille van onze pool van meertalige docenten kan ATASCAcademy u, op specifieke aanvraag, deze opleiding tevens
aanbieden in de Duitse, Turkse of Portugese taal.
Als aanvulling bieden wij tevens opleidingen waarbij het veilig
werken op hoogte centraal staan. Daaronder behoren het juiste
gebruik van: een valharnas, vaste steigers en rolsteigers, aangevuld
met een opleiding tot stellingkeurder.
In deze specifieke opleiding leert u als “beginnend of ervaren
heftruckbestuurder” efficiënt, doeltreffend en veilig werken met
de heftruck.
Zowel voor het verplaatsen van goederen, laden, lossen en
stapelen van grondstoffen en afgewerkte producten, wordt
meestal gebruik gemaakt van de heftruck of kleine interne
transportmiddelen, zoals een elektrische transpallet, stapelaar,
orderverzameltruck…
Werkzaamheden met een heftruck of kleine interne transportmiddelen zijn daarbij niet zonder enig
gevaar of risico. Arbeidsongevallen of schade zijn dikwijls het gevolg van verkeerd of
onoordeelkundig gebruik.
Veilig en doeltreffend werken met een heftruck stelt eisen, niet alleen aan het toestel zelf, maar
beslist ook aan de heftruckchauffeur die een verantwoordelijke veiligheidsfunctie uitoefent.

Deze in company training omvat:
•
•
•

een theoretische training van 4u (voormiddagsessie);
een praktijkopleiding van 3u (namiddagsessie);
gevolgd door een aantal praktijkproeven, waarbij iedere deelnemer
individueel geëvalueerd en indien nodig bijgestuurd wordt.

Om een professionele en efficiënte begeleiding te kunnen garanderen, kunnen
aan deze opleiding maximaal 6 cursisten per sessie deelnemen.
Er wordt gestart met de theoretische aandachtspunten, met inbegrip van een
kennistest van 20 vragen om te peilen naar de individuele kennis van elke deelnemer.
Na de theorie volgen de praktijklessen met op het einde een praktische proef, waarbij elke
deelnemer individueel geëvalueerd en eventueel bijgestuurd wordt.
Personen die werken met een heftruck (zowel regelmatig als sporadisch) hebben een veiligheidsfunctie en moeten hiervoor opgeleid zijn. Deze opleiding richt zich tot personen die het attest van
heftruckbestuurder moeten behalen.
Vereiste criteria om deel te kunnen nemen aan deze opleiding:
•
•
•
•

De deelnemers aan deze opleiding moeten de leeftijd van minimum 18 jaar bereikt hebben
op het moment dat de lessen plaatsvinden.
Het dragen van veiligheidsschoenen tijdens de praktijklessen is verplicht.
De Nederlandse of Franse taal begrijpen geniet een absolute voorkeur
Het is verboden om onder invloed van alcohol of andere verdovende middelen deel te
nemen aan deze opleiding.

Opleidingsprogramma
«Vorkheftruck / Reachtruckbestuurder»
•

Toelichting van de doelstelling van de opleiding vorkheftruck/reachtruckbestuurder

•

Soorten heftrucks

•

Betekenis en functie van LMRA

•

Veiligheidsaspecten:

•

•

bij het stapelen van lasten

•

bij het opnemen en naar beneden brengen van lasten

•

bij het vervoeren van lasten

•

bij het rijden op hellingen

•

bij het verhandelen van lasten

Defensief rijden:
•

voorkómen van ongevallen

•

preventief en hoffelijk rijden

•
•

•

•

gevaarlijke werkomstandigheden, werkomgeving

Belangrijke aandachtspunten:
•

evenwicht en hefvermogen

•

laaddiagram

•

maststand

•

voorzetapparatuur

•

transport van de heftruck

•

bijtanken diesel, bijtanken LPG, opladen batterijen. ...

•

onderhoud en defecten

Efficiënt en veilig omgaan met de heftruck/reachtruck:
•

praktijk met de heftruck/reachtruck

•

manoeuvreren en verplaatsen van goederen

•

stabiliteit

•

laden en lossen

•

stapelen

•

gebruik en bediening van de heftruck

Test theorie en praktijk

De cursisten die slagen voor de theoretische en de praktische proef ontvangen een attest
“Vorkheftruckbestuurder” dat 5 jaar geldig is.

TO3-02 HOOGWERKER- EN SCHAARLIFTBESTUURDER
ATASC-Academy biedt op maat praktijkgerichte opleidingen rond het veilig gebruik van mobiele
arbeidsmiddelen aan. Naast de veiligheidsopleiding “Hoogwerker en schaarlift” biedt ons erkend
opleidingscentrum ook opleidingen aan voor bestuurders van een vorkheftruck/reachtruck, rolbrug,
minigraver, verreiker, graafkraan, wiellader, mobiele kraan, torenkraan, autolaadkraan, reach
stacker, empty container handler, terminal trekker en tractor.
Al onze trainingen rond mobiele arbeidsmiddelen gaan meestal in company door, ook zijn er een
aantal open opleidingen bij (zie kalender op homepage www.atasc.be)
Eénduidige en meertalige communicatie tijdens bedrijfstrainingen is één van onze belangrijke
troeven.
Aangezien veiligheid en duidelijke verstaanbare instructies van essentieel belang zijn worden onze
opleidingen ook aangeboden in de Nederlandse, Franse, Engelse taal.
Omwille van onze pool van meertalige docenten kan ATASC-Academy u, op specifieke aanvraag, deze
opleiding zelfs aanbieden in de Duitse, Turkse of Portugese taal.

Als relevante aanvullende opleidingen bieden wij tevens opleidingen waarbij het veilig werken op
hoogte centraal staan. Daaronder behoren het juiste gebruik van: een valharnas, vaste steigers en
rolsteigers, aangevuld met een opleiding tot stellingkeurder.
In deze specifieke opleiding leert u als “beginnend of ervaren hoogwerker- of schaarlift-bestuurder”
efficiënt, veilig omgaan met de talrijke gevaren bij werken op hoogte en zal u professioneel begeleid
worden in het correct bedienen van deze machines voor het werken op hoogte.
Zowel voor het verplaatsen van personen en/of goederen op hoogte wordt vaak gebruik gemaakt
van een hoogwerker of schaarlift.
Werkzaamheden met deze mobiele arbeidsmiddelen zijn daarbij niet zonder enig gevaar of risico.
Arbeidsongevallen of schade zijn dikwijls het gevolg van verkeerd of onoordeelkundig gebruik.
Veilig en doeltreffend werken met een hoogwerker of schaarlift stelt immers eisen niet alleen aan
het toestel zelf maar zeker ook aan de personen die de hoogwerker/schaarlift bedienen.
Deze in company training opleiding omvat:
•
•
•

een theoretische training van 4u (voormiddagsessie);
een praktijkopleiding van 3u (namiddagsessie);
gevolgd door een aantal praktijkproeven, waarbij iedere deelnemer individueel geëvalueerd
en indien nodig bijgestuurd wordt.
Om een professionele en efficiënte begeleiding te
kunnen garanderen, kunnen aan deze opleiding
maximaal 6 cursisten per sessie deelnemen.
Er wordt gestart met de theoretische aandachtspunten,
met inbegrip van een kennistest van 20 vragen om te
peilen naar de individuele kennis van elke deelnemer.
Na de theorie volgen de praktijklessen met op het einde
een praktische proef, waarbij elke deelnemer individueel
geëvalueerd en eventueel bijgestuurd wordt.
Personen die werken met een hoogwerker als schaarlift
(zowel regelmatig als sporadisch) oefenen
een veiligheidsfunctie uit en moeten hiervoor
professioneel opgeleid zijn. Deze opleiding richt zich tot
personen die het attest van hoogwerker en/of schaarlift
moeten behalen.

Vereiste criteria om deel te kunnen nemen aan deze opleiding:

•
•
•
•

De deelnemers aan deze opleiding moeten de leeftijd van minimum 18 jaar bereikt hebben
op het moment dat de lessen plaatsvinden.
Het dragen van veiligheidsschoenen en valharnas tijdens de praktijklessen is verplicht. Bij
voorkeur (niet verplicht) wordt ook een veiligheidshelm voorzien.
De Nederlandse of Franse taal begrijpen geniet een absolute voorkeur
Het is verboden om onder invloed van alcohol of andere verdovende middelen deel te
nemen aan deze opleiding.

Opleidingsprogramma
«Hoogwerker/Schaarlift»
•
•
•
•
•

Toelichting van de doelstelling van de opleiding
hoogwerker/schaarlift
Ongevallen met hoogwerkers en schaarliften
Wetgeving: de bedienaar, keuring
hoogwerker/schaarlift
Verantwoordelijkheden van de bestuurder van een
hoogwerker en schaarlift
Soorten hoogwerkers/schaarliften

•

Algemene veiligheidsregels rond gebruik van
hoogwerkers en schaarliften:
• Persoonlijke beschermingsmiddelen
(PBM's)
• Controle en controlelijst
• Opstelling van de hoogwerker/schaarlift: stabiliteit
• Betreden en verlaten van de hoogwerker en schaarlift
• Bediening van de hoogwerker en schaarlift
• Werken in de werkbak
• Rijden, manoeuvreren en parkeren van de hoogwerker/schaarlift
• Werken in de nabijheid van elektrische leidingen
• Werken bij slecht weer
• Orde en netheid
• Werken in besloten / gevaarlijke ruimtes
• Transport van de hoogwerker/schaarlift
• Bijtanken diesel, opladen batterijen
• Onderhoud en defecten

•

Praktische oefeningen
Evaluatietest theorie en praktijk

•

De cursisten die slagen voor de theoretische en de praktische proef ontvangen een attest
“Bestuurder Hoogwerker en Schaarlift” dat 5 jaar geldig is.

TO3-03 VERREIKER BESTUURDER
ATASC-Academy biedt op maat praktijkgerichte opleidingen rond
het veilig gebruik van mobiele arbeidsmiddelen aan.
Naast de veiligheidsopleiding “Verreiker” biedt ons erkend
opleidingscentrum ook opleidingen aan voor bestuurders van een
vorkheftruck/reachtruck, hoogwerker/schaarlift rolbrug,
minigraver, verreiker, graafkraan, wiellader, torenkraan,
autolaadkraan, reach stacker, empty container handler, terminal
trekker en tractor.
Al onze trainingen rond mobiele arbeidsmiddelen gaan meestal in
company door, ook zijn er een aantal open opleidingen bij (zie
kalender op homepage www.atasc.be)
Eénduidige en meertalige communicatie tijdens bedrijfstrainingen is één van onze belangrijke
troeven.
Aangezien veiligheid en duidelijke verstaanbare instructies van essentieel belang zijn worden onze
opleidingen ook aangeboden in de Nederlandse, Franse, Engelse taal.
Omwille van onze pool van meertalige docenten kan ATASC-Academy u, op specifieke aanvraag, deze
opleiding zelfs aanbieden in de Duitse, Turkse of Portugese taal.
Als relevante aanvullende opleidingen bieden wij tevens opleidingen waarbij het veilig werken op
hoogte centraal staan. Daaronder behoren het juiste gebruik van: een valharnas, vaste steigers en
rolsteigers, aangevuld met een opleiding tot stellingkeurder.
In deze specifieke opleiding leert u als “beginnend of ervaren
hoogwerker- of schaarlift-bestuurder” efficiënt, veilig omgaan met
de talrijke gevaren bij werken op hoogte en zal u professioneel
begeleid worden in het correct bedienen van deze machines voor het
werken op hoogte.
Zowel voor het verplaatsen van personen en/of goederen op hoogte
wordt vaak gebruik gemaakt van een hoogwerker of schaarlift.
Werkzaamheden met deze mobiele arbeidsmiddelen zijn daarbij niet
zonder enig gevaar of risico. Arbeidsongevallen of schade zijn dikwijls
het gevolg van verkeerd of onoor-deelkundig gebruik.
Veilig en doeltreffend werken met een hoogwerker of schaarlift stelt
immers eisen niet alleen aan het toestel zelf maar zeker ook aan
de personen die de hoogwerker/schaarlift bedienen.

Deze in company training opleiding omvat:
•
•
•

een theoretische training van 4u (voormiddagsessie);
een praktijkopleiding van 3u (namiddagsessie);
gevolgd door een aantal praktijkproeven, waarbij iedere deelnemer individueel geëvalueerd
en indien nodig bijgestuurd wordt.
Om een professionele en efficiënte begeleiding te
kunnen garanderen, kunnen aan deze opleiding
maximaal 6 cursisten per sessie deelnemen.
Er wordt gestart met de theoretische
aandachtspunten, met inbegrip van een kennistest
van 20 vragen om te peilen naar de individuele
kennis van elke deelnemer.

Na de theorie volgen de praktijklessen met op het einde een praktische proef, waarbij elke
deelnemer individueel geëvalueerd en eventueel bijgestuurd wordt.
Personen die werken met een hoogwerker als schaarlift (zowel regelmatig als sporadisch) oefenen
een veiligheidsfunctie uit en moeten hiervoor professioneel opgeleid zijn. Deze opleiding richt zich
tot personen die het attest van hoogwerker en/of schaarlift moeten behalen.
Vereiste criteria om deel te kunnen nemen aan deze opleiding:
•
•
•
•

De deelnemers aan deze opleiding moeten de leeftijd van minimum 18 jaar bereikt hebben
op het moment dat de lessen plaatsvinden.
Het dragen van veiligheidsschoenen en valharnas tijdens de praktijklessen is verplicht. Bij
voorkeur (niet verplicht) wordt ook een veiligheidshelm voorzien.
De Nederlandse of Franse taal begrijpen geniet een absolute voorkeur
Het is verboden om onder invloed van alcohol of andere verdovende middelen deel te
nemen aan deze opleiding.

Opleidingsprogramma
«Verreiker Bestuurder»
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Toelichting van de doelstelling van de opleiding verreiker
Uitrustingsmogelijkheden
Werken met de verreiker, belangrijke aandachtspunten zoals:
Op en afstappen
Bedieningsorganen
Signalisatie
Stabiliteit en belasting, evenwicht en hefvermogen, lastmomentbegrenzing
Manoeuvreren
Schatten van afstanden, diepte en hoogte
Bijtanken
Transportvoorschriften en rijvoorschriften

•
•
•
•
•
•

Onderhoudsvoorschriften
Rijden met de verreiker op de openbare weg
Veiligheidsaspecten bij het rijden op hellingen, bij het stapelen, het vervoeren en het
verhandelen van goederen
Checklist verreiker
Praktijk met de verreiker
Test theorie en praktijk

TO3-04 ROLBRUGBESTUURDER
ATASC-Academy biedt op maat praktijkgerichte bedrijfstrainingen rond het veilig gebruik van
mobiele arbeidsmiddelen aan.
Eénduidige en meertalige communicatie tijdens bedrijfstrainingen is één van onze belangrijke
troeven.
Aangezien veiligheid en duidelijke verstaanbare instructies van essentieel belang zijn worden onze
opleidingen ook aangeboden in de Nederlandse, Franse, Engelse taal.
Omwille van onze pool van meertalige docenten kan ATASC-Academy u, op specifieke aanvraag, deze
opleiding zelfs aanbieden in de Duitse, Turkse of Portugese taal.
Een greep uit ons opleidingsaanbod mobiele arbeidsmiddelen
Naast de veiligheidsopleiding “Rolbrugbestuurder” biedt ons erkend opleidingscentrum ook
opleidingen aan voor bestuurders van een vorkheftruck/reachtruck, hoogwerker/schaarlift,
minigraver, verreiker, graafkraan, wiellader, mobiele kraan, torenkraan, autolaadkraan, reach
stacker, empty container handler, terminal trekker en tractor.
Al onze trainingen rond mobiele arbeidsmiddelen gaan (voorlopig) nog in company door.
Kwaliteit door deelname van maximaal aantal toegelaten deelnemers
Om een professionele en efficiënte begeleiding te kunnen garanderen, kunnen aan deze opleiding
maximaal 6 cursisten per sessie deelnemen.
Als aanvulling bieden wij tevens opleidingen waarbij het veilig werken op hoogte centraal staan.
Daaronder behoren het juiste gebruik van: een valharnas, vaste steigers en rolsteigers, aangevuld
met een opleiding tot stellingkeurder.
Waarom kiezen voor onze opleiding “rolbrugbestuurder”?
Het hoeft geen betoog dat werken met een rolbrug nooit zonder risico’s of gevaren verloopt.
Arbeidsongevallen of materiële schade zijn dan ook vaak het gevolg van verkeerd of onoordeelkundig gebruik.

Veilig en doeltreffend werken met een rolbrug vereist niet alleen een degelijk toestel maar stelt ook
eisen aan de bedienaar inzake de uitvoerige kennis van de veiligheids- en bedrijfsvoorschriften en
dagelijkse controle via een LMRA-checklist.
Elke rolbrugbestuurder voert trouwens een veiligheidsfunctie uit en moet o.a. goed op de hoogte
zijn van de werking van dit arbeidsmiddel aan de hand van uitvoerige theoretische voorlichting,
alvorens de praktijkoefeningen worden aangevat.
Trouwens, of iemand nu dagelijks of sporadisch werkt met een rolbrug, de wetgeving schrijft
duidelijk voor dat de gebruiker van dit arbeidsmiddel een degelijke opleiding/instructies moet
gevolgd hebben.
In deze opleiding leert u als beginnend of als ervaren bedienaar efficiënt, doeltreffend en veilig
werken met de rolbrug en het aanslagmateriaal van kritieke en niet-kritieke lasten.
Meetbare doelstellingen op basis van individuele evaluatie
De deelnemers zijn na het volgen van de opleiding, op basis van een positieve evaluatie in staat om
op een veilige en verantwoorde manier om te gaan met de rolbrug.
In deze opleiding leert u als beginnend of als ervaren bedienaar efficiënt, doeltreffend en veilig
werken met de rolbrug. De deelnemers zijn, na het volgen van de opleiding met een positieve
evaluatie in staat om op een veilige en verantwoorde manier om te gaan met de rolbrug.
Na het afleggen van een geslaagde theoretische en praktische proef, bekomen de deelnemers via
ATASC-Academy een attest “Rolbrugbestuurder” dat 5 jaar geldig is.
Deze in company training opleiding omvat:
•
•
•

een theoretische training van 4u (voormiddagsessie) met theoretische test (20 vragen);
een praktijkopleiding van 3u (namiddagsessie);
gevolgd door een aantal praktijkproeven, waarbij iedere deelnemer individueel geëvalueerd
en indien nodig bijgestuurd wordt.

Deze opleiding wordt verzorgd door een professionele docent die, naast zijn grondige ervaring als
preventieadviseur en veiligheidscoördinator, jarenlange ervaring heeft genoten in het aanleren en
deskundig bedienen van de aangeleerde mobiele arbeidsmiddelen, zoals de besturing van de
rolbrug, het aanslaan van lasten en gebruik van de correcte hijsmaterialen.
Vereiste criteria om deel te kunnen nemen aan deze opleiding:
•
•
•

De deelnemers aan deze opleiding moeten de leeftijd van minimum 18 jaar bereikt hebben
op het moment dat de lessen plaatsvinden.
Het dragen van veiligheidsschoenen, veiligheidshandschoenen alsook een veilig-heidshelm
tijdens de praktijklessen is verplicht.
De Nederlandse of Franse taal begrijpen geniet een absolute voorkeur

•

Het is verboden om onder invloed van alcohol of andere verdovende middelen deel te
nemen aan deze opleiding.

Opleidingsprogramma
«Rolbrug Bestuurder»
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Toelichting van de doelstelling van de opleiding rolbrugbestuurder
LMRA – Doelstelling + Checklist
Ongevallen met de rolbrug
Wetgeving
Verantwoordelijkheden van de bestuurder van een rolbrug
De verschillende onderdelen van de rolbrug
De takel
De veiligheidsvoorzieningen
De bedienings- en onderhoudsinstructies
Keuringen en onderhoud
Inspectie en controle voor gebruik
Belasting, gewicht en stabiliteit, inwerkende krachten, inschatten van gewicht,
veiligheidsfactoren, ...
Aanslagmateriaal
Toelichting bij kritieke en niet-kritieke lasten
Veilig aanslaan van lasten, inschatten van gevaarlijke situaties
Persoonlijke veiligheid, veiligheid van collega's en persoonlijke beschermingsmiddelen
Praktische oefeningen
Evaluatietest theorie en praktijk

De cursisten die slagen voor de theoretische en de praktische proef ontvangen een attest
“Rolbrugbestuurder” dat 5 jaar geldig is.

TO3-05 WIELLADER BESTUURDER
ATASC-Academy biedt op maat praktijkgerichte opleidingen rond het veilig gebruik van mobiele
arbeidsmiddelen aan.
Eénduidige en meertalige communicatie tijdens
bedrijfstrainingen is één van onze belangrijke troeven.
Aangezien veiligheid en duidelijke verstaanbare instructies
van essentieel belang zijn worden onze opleidingen ook
aangeboden in de Nederlandse, Franse, Engelse taal.
Omwille van onze pool van meertalige docenten kan ATASCAcademy u, op specifieke aanvraag, deze opleiding zelfs
aanbieden in de Duitse, Turkse of Portugese taal.
Een greep uit ons opleidingsaanbod mobiele arbeidsmiddelen
Naast de veiligheidsopleiding “Wiellader bestuurder” biedt ons erkend opleidingscentrum ook
opleidingen aan voor bestuurders van een vorkheftruck/reachtruck, hoogwerker/schaarlift, verreiker,
graafkraan, mobiele kraan, torenkraan, autolaadkraan, reach stacker, empty container handler,
terminal trekker en tractor.
Al onze trainingen rond mobiele arbeidsmiddelen gaan (voorlopig) nog in company door.
Kwaliteit door deelname van maximaal aantal toegelaten deelnemers
Om een professionele en efficiënte begeleiding te kunnen garanderen, kunnen aan deze opleiding
maximaal 6 cursisten per sessie deelnemen.
Als aanvulling bieden wij tevens opleidingen waarbij het veilig werken op hoogte centraal staan.
Daaronder behoren het juiste gebruik van: een valharnas, vaste steigers en rolsteigers, aangevuld
met een opleiding tot stellingkeurder.
Waarom kiezen voor onze opleiding “wiellader bestuurder”?
Het hoeft geen betoog dat werken met een rolbrug nooit zonder risico’s of gevaren verloopt.
Arbeidsongevallen of materiële schade zijn dan ook vaak het gevolg van verkeerd of onoordeelkundig gebruik.
Veilig en doeltreffend werken met een rolbrug vereist niet alleen een degelijk toestel maar stelt ook
eisen aan de bedienaar inzake de uitvoerige kennis van de veiligheids- en bedrijfsvoorschriften en
dagelijkse controle via een LMRA-checklist.
Elke wiellader bestuurder voert trouwens een veiligheidsfunctie uit en moet o.a. goed op de hoogte
zijn van de werking van dit arbeidsmiddel aan de hand van uitvoerige theoretische voorlichting,
alvorens de praktijkoefeningen worden aangevat.

Trouwens, of iemand nu dagelijks of sporadisch werkt met een rolbrug, de wetgeving schrijft
duidelijk voor dat de gebruiker van dit arbeidsmiddel een degelijke opleiding/instructies moet
gevolgd hebben.
In deze opleiding leert u als beginnend of als ervaren bedienaar efficiënt, naast doeltreffend en veilig
werken ook zo productief mogelijk scheppen en laden met de wiellader.
Meetbare doelstellingen op basis van individuele evaluatie
De deelnemers zijn na het volgen van de opleiding, op basis van een positieve evaluatie in staat om
op een veilige en verantwoorde manier om te gaan met de rolbrug.
In deze opleiding leert u als beginnend of als ervaren bedienaar efficiënt, doeltreffend en veilig
werken met de wiellader. De deelnemers zijn, na het volgen van de opleiding met een positieve
evaluatie in staat om op een veilige en verantwoorde manier om te gaan met de rolbrug.
Na het afleggen van een geslaagde theoretische en praktische proef, bekomen de deelnemers via
ATASC-Academy een attest “Wiellader Bestuurder” dat 5 jaar geldig is.

Deze in company training opleiding omvat:
•
•
•

een theoretische training van 4u (voormiddagsessie) met theoretische test (20 vragen);
een praktijkopleiding van 3u (namiddagsessie);
gevolgd door een aantal praktijkproeven, waarbij iedere deelnemer individueel geëvalueerd
en indien nodig bijgestuurd wordt.

Deze opleiding wordt verzorgd door een professionele docent die, naast zijn grondige ervaring als
preventieadviseur en veiligheidscoördinator, jarenlange ervaring heeft genoten in het aanleren en
deskundig bedienen van de aangeleerde mobiele arbeidsmiddelen.

Vereiste criteria om deel te kunnen nemen aan deze opleiding:
•
•
•

De deelnemers aan deze opleiding moeten de leeftijd van minimum 18 jaar bereikt hebben
op het moment dat de lessen plaatsvinden.
Het dragen van veiligheidsschoenen, veiligheidshandschoenen alsook een veilig-heidshelm
tijdens de praktijklessen is verplicht.
De Nederlandse of Franse taal begrijpen geniet een absolute voorkeur

Het is verboden om onder invloed van alcohol of andere verdovende middelen deel te nemen
aan deze opleiding.

Opleidingsprogramma
«Wiellader Bestuurder»
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Toelichting van de doelstelling van de opleiding wiellader bestuurder
Ongevallen met de wiellader
Wetgeving
Verantwoordelijkheden van de bestuurder van een wiellader
De verschillende onderdelen van de wiellader. Controle van de werking
De veiligheidsvoorzieningen, overbelastingsbeveiliging
De bedienings- en onderhoudsinstructies
Keuringen en onderhoud
Inspectie en controle voor gebruik
Belasting, gewicht en stabiliteit, inwerkende krachten, veiligheidsfactoren, lasttabellen, ...
Toepassing van de algemene bepalingen omtrent veiligheid (omgeving, ondergrond, verkeer, ...)
Signalisatie
Rijden en manoeuvreren, scheppen en lade.
Persoonlijke veiligheid, veiligheid van collega's en persoonlijke beschermingsmiddelen
Praktische oefeningen
Evaluatietest theorie en praktijk

De cursisten die slagen voor de theoretische en de praktische proef ontvangen een attest
“Wiellader Bestuurder” dat 5 jaar geldig is.

Het ATASC-Academy-Team staat voor u klaar om te voorzien
in een opleiding op maat van uw organisatie.
Vraag vrijblijvend naar mogelijkheden en voorwaarden via:
•
•
•
•

het inschrijvingsformulier op de website www.atasc.be
e-mail info@atasc.be
of Tel 03 777 13 96
Hoofdzetel & Administratie : Voorthoek 7 B-9190 Stekene
Opleidingscentrum : Heirbaan 136 B-9220 Hamme

