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Doelgroep 

Deze opleiding is bestemd voor bedieners van 
een verreiker.  

Doelstelling 

De Arbo-wet zegt: “Daar waar gevaar 
ontstaat, tijdens het verrichten van 
werkzaamheden op hoogte, dienen 
technische en organisatorische maatregelen 
getroffen te worden om dit gevaar te 
voorkomen”.  
 
Verreikers 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.  
 
In deze unieke veiligheidstraining worden de 
nodige aanwijzingen gegeven voor een veilig 
en verantwoord gebruik van deze aparte 
maar multifunctionele machines. In het 
praktijkgedeelte van de training worden de 
specifieke bedieningsvaardigheden getoetst.  
 
Toelating 

Minimum leeftijd van 16 jaar. 
 
Richtlijnen 

U voldoet middels deze unieke trainingsdag 
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.  

Documentatie 

Elke cursist ontvangt cursusmateriaal van 
MARVEL.   

Certificering                                            

De toets bestaat uit een theoretisch gedeelte 
van een aantal meerkeuze vragen. De 
bedieningsvaardigheden worden beoordeeld 
tijdens de praktijktraining. 
 
 
 
 
 

Wanneer de theoretische toets met een 
positief resultaat is afgesloten en de 
bedieningsvaardigheden met een voldoende 
zijn beoordeeld, ontvangt men het certificaat 
en een veiligheidspas op creditcardformaat 
met een geldigheidsduur van 5 jaar. 
 
Werkwijze 
De opleiding bestaat uit een theorie en 
praktijkgedeelte.  
De opleiding is praktijkgericht:  
de theorielessen worden uitsluitend gegeven  
ter ondersteuning van de praktijkinstructie in 
de dagelijkse arbeidsomstandigheden van de 
werknemer. Met andere woorden, elke 
opleiding is maatwerk.  
 
Locatie 

Incompany of op bouwlocatie, 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 vagen 
heeft over de opleiding Veiligheidstraining 
Verreiker, dan 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. 
 


