Veilig werken langs de weg
Basisopleiding
Conform de richtlijnen van de ARBO wet, het ARBO besluit en de Crow 96b

Doelgroep
Deze opleiding is bestemd voor Wegwerkers,
maar ook voor bijvoorbeeld Bermwerkers en
Kabel- en buizenleggers en Rioolservice
medewerkers.
Doelstelling
In de opleiding ‘Veilig werken langs de weg’
wordt de deelnemer getraind om zowel vanuit
zijn
eigen
gezichtspunt,
namelijk
de
wegwerker, als vanuit het gezichtspunt van
de
weggebruiker
te
kijken
naar
de
veiligheidssituatie.
Van wegwerkers, maar ook van bijvoorbeeld
bermwerkers, kabel- en buizenleggers en
rioolservice medewerkers wordt verwacht dat
zij actief meedenken over de veiligheid. In de
opleiding wordt gekeken naar de rol die van
de wegwerker in het V&G-plan wordt
verwacht.
Bovendien wordt aan de hand van ondermeer
checklists getraind hoe voor een optimale
voorbereiding en alerte houding tijdens een
uitvoering van de werkzaamheden kan
worden gezorgd.
Daarbij komen niet alleen de technische en
praktische kanten van veiligheid aan bod,
maar ook de manier waarop informatie met
elkaar
moet
worden
afgestemd
en
teruggekoppeld.
Toelating
LBO niveau

Certificering
De theorie wordt getoetst door middel van 60
multiple choice vragen.
Bij voldoende resultaat ontvangt de cursist
een certificaat en een veiligheidspas op
creditcardformaat met een geldigheidsduur
van 5 jaar.
Werkwijze
Gedurende de dag
punten aan de orde:









komen

de

volgende

Persoonlijke beschermingsmiddelen
De Arbo Wet / Het Arbo-besluit
De arbeidsinspectie
Risico's
Crow 96b
Algemene veiligheidsvoorschriften
Wegmarkering / verkeersborden
Tekening lezen

Locatie
Incompany, neem hiervoor contact op met
MARVEL.
Aantal deelnemers
Het minimum aantal deelnemers is 8. Bij
minder dan acht deelnemers wordt het
minimum aantal deelnemers berekend.
De maximum groepsgrootte is 15 cursisten.
Tijdsplanning
De opleiding vindt plaats op één dag en
wordt afgesloten met een toets.

Richtlijnen
Het Veiligheids- en Gezondheidsplan (V&Gplan) dat voor ieder werk langs de weg moet
worden opgesteld.

Kosten
De kosten van de opleiding zijn op aanvraag.

Docenten
Ervaren, deskundige en praktijkgerichte
docenten die op een interessante en
interactieve wijze de lesstof behandelen en
daarbij gebruik maken van praktijkgerichte
opdrachten en concrete voorbeelden.

Inlichtingen
Als u na het lezen van dit infoblad nog vragen
heeft over de opleiding Veilig Werken Langs
De Weg, kunt u altijd terecht bij MARVEL op
onderstaand telefoonnummer.
Op de website van MARVEL vindt u een
cursusoverzicht en data.

Documentatie
Elke cursist ontvangt cursusmateriaal van
MARVEL.

MARVEL
www.marvel.nl

De informatie over alle cursussen en
opleidingen van MARVEL vindt op de website
onder alle opleidingen van MARVEL.

Brink 3 9468 BP Annen
(T) 0592-278222

Postbus 25 9468 ZG Annen
(F) 0592-278228

