06.04
Rolbrug: peer- en afstandsbediening
(IS-011) (inclusief: Aanslaan en uitwijzen van niet-kritieke lasten (AV-004)
Aan het einde van de opleiding is de kandidaat in staat
correct, efficiënt en veilig met een rolbrug met kabelbediening of afstandsbediening te werken. Dit houdt
in dat volgende basistechnieken verworven worden:

• de bedieners zijn in staat efficiënt defecten en storingen te detecteren en te melden.
• ongevallen en letsels alsmede schade aan de omgeving
voorkomen, schade door transport te verminderen.
• veilig en dynamisch werken met behoud van de productiviteit.

PROGRAMMA
PRAKTIJK

THEORIE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Veiligheidsfunctie
De werkvergunningen interpreteren en naleven
Basiswetgeving voor een rolbrugbestuurder
Keuringsvereisten van hijswerktuig en aanslagmateriaal
Risico’s eigen aan de toestellen en de ruimte bepalen,
analyseren en controleren
Veiligheidsvoorschriften
Belangrijke begrippen betreffende de bouw en de
functies van de rolbrug
Verschillende types rolbrug met hun toepassingsgebied
De aandachtspunten bij het veilig manipuleren van een
last
Het aanslagmateriaal en hijstoebehoren
De verschillende elementen van de visuele controle
Bepalen van het gewicht, het zwaartepunt, de hoek en
het figuur van aanslaan
Het gebruik van beschermingsmiddelen
De conventionele seintechnieken tussen 2 personen
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PRAKTISCHE INFO
• Categorie:
Heffen en hijsen
Risicovolle taken VCA
• Doelstellingen van de opleiding:
Naast het verwerven van de
theoretische kennis en praktische
vaardigheden, tevens zich
noties eigen maken wat een
veiligheidsfunctie inhoud, welk
de verantwoordelijkheidszin en
het doeltreffende gebruik van dit
toestel zijn.
• Doelgroep:
Alle personen die in het kader
van de dagelijkse uitoefening
van hun functie, werken met
een rolbrug met kabelbediening,
afstandsbediening

• 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.
• In het bezit zijn van de nodige
PBM’s voor het praktijkgedeelte
van de opleiding.
• Duur en schema:
2 dagen, van 08:00 tot 16:00
• Documentatie:
1 syllabus per deelnemer.

• Aantal deelnemers 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 de specifieke noden
van de klant of aanvullen met een
audit, advies of coaching.
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