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Werken met een roterende verreiker
Aan het einde van de opleiding zijn de deelnemers in
staat deze veiligheidsfunctie te bekleden. Zij kunnen
op efficiënte wijze de goederen behandelen en preventief defecten en storingen aan de roterende verreiker

melden. Tevens weten ze hoe ongevallen en letsels te
voorkomen evenals schade aan goederen door manipulatie. Zij hanteren een veilig en dynamisch rijgedrag,
zonder de productiviteit uit het oog te verliezen.

PROGRAMMA
PRAKTIJK

THEORIE
• De implicaties van een veiligheidsfunctie
• Basiswetgeving die betrekking heeft op de functie van de
bestuurder
• Een werkvergunning kunnen interpreteren en respecteren
• De veiligheidsvoorschriften
• Belangrijke begrippen aangaande de constructie
• Factoren die de belasting en de stabiliteit beïnvloeden;
invloed van de wind
• Verschillende types verreiker en hun toepassingsgebied
• Laaddiagrammen zonder en met stempels begrijpen en
gebruiken
• De elementen die deel uitmaken van de startcontrole
• Risico’s eigen aan toestellen en omgeving kunnen
vaststellen, analyseren en controleren
• De voorwaarden voor het gebruik van hulpstukken
kennen
• Controles en acties te verwezenlijken aan het einde van
het werk

• De veiligheids- en verkeersregels toepassen
• De dagelijkse inspectie van de roterende verreiker,
gevaarlijke defecten herkennen en melden
• De juiste op- en afstaptechniek toepassen en de
roterende verreiker veilig parkeren
• Correct gebruik van de besturingsorganen
• De diverse manœuvres uitvoeren
• Overschakelen tussen de verschillende besturingsmodi.
• Afstanden, diepte en hoogte kunnen inschatten
• Goederen stapelen in een ruimte met maximum
1,5 meter marge op de draaicirkel
• Correct stapelen op grondlocaties, in rayons en op
hoogte
• Omvangrijke lasten vervoeren
• Orde en netheid toepassen in het werkgebied

PRAKTISCHE INFO
• Categorie:
Besturen van machines
• Doelstellingen van de opleiding:
Naast het verwerven van de
theoretische kennis en praktische
vaardigheden om met een
roterende verreiker te kunnen
omgaan, tevens zich noties
eigen maken betreffende de
inhoud van een veiligheidsfunctie,
verantwoordelijkheidszin en
doeltreffend gebruik van dit toestel.
• Doelgroep:
Medewerkers die met een
roterende verreiker zonder
hijsfunctie (lier) moeten werken op
een bedrijfsterrein, in installaties,
stapelen op/in: afstand/hoogte/
beperkte ruimte, onder tijdsdruk,

laden lossen van vrachtwagens, in
plaatsen met verkeer van personen
en/of andere verkeersmiddelen
• Validatie van de verworven
kennis en vaardigheden:
De kandidaten die zowel voor
het theoretisch als het praktisch
examen slagen, ontvangen een
deelname-attest.
• 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:
1 dag, 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 uw specifieke noden of aanvullen
met een audit, advies, coaching.
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