Veiligheidstraining Hoogwerker
Conform de richtlijnen van de Arbeidsinspectie en de AI bladen.

Doelgroep
Deze opleiding is bestemd voor medewerkers
die hun werkzaamheden op hoogte (boven de
2,5 meter) moeten uitvoeren.
Doelstelling
Om het werken op moeilijk bereikbare
plaatsen
mogelijk
te
maken
zijn
verschillende
soorten
voorzieningen
toepasbaar
zoals
steigers,
stellingen,
trappen, ladders, liften en hoogwerkers.
Het werken op hoogte kan grote risico’s met
zich meebrengen zoals het werken bij veel
wind, kantelen van de hoogwerker, het vallen
van grote hoogte of het niet in goede staat
bevinden van de hoogwerker. Met alle
gevolgen van dien.
Hoogwerkers mogen daarom alleen gebruikt
worden door personen die met de bediening
ervan vertrouwd zijn. Zij dienen tevens te
beschikken over een voldoende mate van
deskundigheid. Na het volgen van deze
opleiding voldoet de cursist aan deze
voorwaarden.
Toelating
Minimum leeftijd van 16 jaar.
Richtlijnen
De theorie en praktische veiligheidsinstructies
zijn geheel afgestemd op de situatie binnen
het bedrijf en voldoen aan Art.8 Arbo-wet,
bijscholen en voorlichten van werknemers
m.b.t. veiligheid en gezondheid.
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.

en een veiligheidspas op creditcardformaat
met een geldigheidsduur van 5 jaar.
Werkwijze
In deze unieke veiligheidstraining worden
aanwijzingen gegeven voor een veilig en
verantwoord gebruik van hoogwerkers en
overige technische voorzieningen. In het
praktijkgedeelte van de training worden de
specifieke bedieningsvaardigheden getoetst.
Locatie
Incompany, neem hiervoor contact op met
MARVEL.
Aantal deelnemers
Groepen minimaal 8, maximaal 10 cursisten.
Individuele cursisten op maat.
Tijdsplanning
De opleiding bestaat uit één dag of twee
dagdelen inclusief toets.
Kosten
De kosten van de opleiding zijn op aanvraag.
Inlichtingen
Als u na het lezen van dit infoblad nog vragen
heeft over de opleiding Veiligheidstraining
Hoogwerker, kunt u altijd terecht bij MARVEL
op onderstaand telefoonnummer.
Op de website van MARVEL vindt u een
cursusoverzicht en data.
De informatie over alle cursussen en
opleidingen van MARVEL vindt op de website
onder alle opleidingen van MARVEL.

Documentatie
Elke cursist ontvangt cursusmateriaal van
MARVEL.
Certificering
De toets bestaat uit een theoretisch gedeelte
van 40 multiple choice vragen.
Wanneer de theoretische toets met een
positief resultaat is afgesloten en de
bedieningsvaardigheden met een voldoende
zijn beoordeeld ontvangt men het certificaat
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