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Aanslaan en uitwijzen van
niet-kritieke lasten (AV-004)
Eenvoudige lasten, waarvan het zwaartepunt gekend is en die over welgedefinieerde aanslagpunten

beschikken, aanslaan en verplaatsen. Communiceren
met de bedienaar van het hijswerktuig.

PROGRAMMA
PRAKTIJK

THEORIE
• Algemeen: Definitie van niet kritieke lasten en risico’s bij
het aanslaan en verplaatsen
• Wetgeving: wetgevingen, normen en reglementaire
keuringen
• Vaktechniek: basiskarakteristieken van een last bepalen,
krachten berekenen, basisbegrippen m.b.t. belasting,
hijstoebehoren kunnen verklaren, berekenen van deze
belasting; de conventionele armseinen
• Hijstoebehoren en aanslagmateriaal: diverse soorten,
onderdelen en samenstellingen, toepassingsbereik, vooren nadelen; onderhoud, controle en opslag; gegevens op
aanslagmateriaal correct interpreteren
• Aanslaan: hoe veilig aanslaan met gebruik van de
diverse materialen en toebehoren, in functie van de aard
van de last
• Risicoanalyse: een LMRA kunnen uitvoeren

• De oefeningen zijn gebaseerd op zorgvuldig
geselecteerde scenario’s
• Hierbij worden telkens verscheidene toetstermen en
aandachtspunten geëvalueerd
• Een eenvoudige constructie met gemakkelijk te bepalen
zwaartepunt aanslaan en verplaatsen
• Een apparaat met oogbouten correct aanslaan,
verplaatsen en op fundering plaatsen
• Een last langsheen een parcours begeleiden

PRAKTISCHE INFO
• Categorie:
Heffen en hijsen
Risicovolle taken VCA
• Doelstellingen van de opleiding:
Naast theoretische kennis en
praktische vaardigheden wordt de
kandidaten veiligheidsbegrippen,
efficiëntie, effectiviteit en
verantwoordelijkheidszin
bijgebracht.
• Doelgroep:
Alle medewerkers die bij het
uitoefenen van hun dagelijks werk
eenvoudige lasten moeten aanslaan
en uitwijzen. Deze opleiding
voldoet niet voor werken met
gespecialiseerd materiaal.

• Validatie van de verworven
kennis en vaardigheden:
De kandidaten die zowel voor
het theoretisch als het praktisch
examen slagen, ontvangen een
attest dat 10 jaar geldig is mits een
tussentijdse herevaluatie na 5 jaar.
• Basisvereisten en
toelatingsvoorwaarden:
• Minimum 18 jaar zijn.
• Medisch geschikt zijn om een
veiligheidsfunctie uit te oefenen.
• De kandidaten zijn verplicht
voorzien van de nodige PBM’s
(helm, bril, veiligheidsschoenen).
• Duur en schema:
Min. 1 dag, van 08:00 tot 16:00
• Documentatie:
1 syllabus per deelnemer.

• Aantal kandidaten per sessie:
Maximum 6
• Diverse:
Tijdens de middag wordt aan elke
kandidaat een broodje en een
frisdrank aangeboden (indien de
opleiding in één van de vestigingen
van ECS plaatsvindt).
• Contact en informatie:
03/ 360 29 11 of info@e-c-s.be
Al onze opleidingen kunnen op
aanvraag in één van onze vestigingen
of bij de klant georganiseerd worden.
tevens kunnen we onze opleidingen
aanpassen aan uw specifieke
noden of aanvullen met een audit,
raadgeving, coaching.
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