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Cursusinformatie

Autolaadkraan

Autolaadkraan
Programma
Herhalingsopleiding
● 1 daagse Herhalingsopleiding
Basisopleiding
● Een daagse basisopleiding
● Twee daagse basisopleiding

Duur en waarde nascholing
● 7 uur of 14 uur
Materialen
Tijdens de opleiding ontvangen de
deelnemers een trainingsboek.
Dit kan als naslag gebruikt worden.

Certificering/Resultaat
● Certificaat
“Veilig werken met de autolaadkraan”
Overige opleidingen;
 Digitale tachograaf
 Stil laden en lossen
 Schadepreventie chauffeur
 Aanslaan van lasten
 Lading zekeren

Inleiding
Veel goederen worden tegenwoordig direct geladen en/of gelost. Om deze
handelingen te vereenvoudigen wordt hoe langer hoe meer gebruik gemaakt van de
autolaadkraan.
Doel
De cursus is geheel gericht op de beroepspraktijk. Tijdens de cursus wordt er veel
geoefend in praktijksituaties. De theorie die wordt behandeld dient ter ondersteuning
van de praktijkoefeningen. De instructeurs zijn afkomstig uit de beroepspraktijk en
hebben hierdoor een optimale kennis van het vakgebied.
Cursisten worden voorbereid op het gebruik van een autolaadkraan, zodat in de
praktijk optimaal ermee gewerkt kan worden.
Doelgroep
Voor (alle) werknemers die op enig moment moeten werken met een autolaadkraan
en werkzaam zijn in/op bouwplaatsen voor het direct laden en lossen van goederen.
De inhoud van de opleiding
In deze cursus worden de volgende onderwerpen behandeld:
Theorie
 Veiligheid betreffende AI.17
 Vakkennis lasten en hijsgereedschappen
 Veiligheids- en economische aspecten
 Goederenbehandeling
 Lastdiagram, stabiliteit
 Veiligheids- en verkeersvoorschriften
Praktijk
 Gebruiksklaar maken van de kraan
 Laden en lossen met juiste hijsgereedschappen
 Aanslaan van lasten
 Invouwen en rijklaar maken
 Controlehandelingen
 Omgang van hijsgereedschappen
Locatie
Deze opleiding, kan op de locatie van het opleidingsinstituut als op de locatie van de
opdrachtgever uitgevoerd worden.
Resultaat / Afsluiting
Aan de training is geen examen verbonden, de deelnemers ontvangen na afloop
een certificaat, “Veilig werken met de autolaadkraan”
Kosten van de training
Omschrijving
Veilig werken met de autolaadkraan <4 ton
Veilig werken met de autolaadkraan >4 ton
Aanslaan van lasten

Prijs
€ 215,00
€ 215,00
€ 334,00

Certificering
CCV Code95

Prijs
€ 15,13

Bijzonderheden
Bij in-company trainingen worden de opleidingen altijd afgestemd aan de bedrijfsspecifieke werkzaamheden. Hierdoor verzorgen wij altijd maatwerk. Het is ook
mogelijk om de opleidingen extra te laten certificeren door het CCV of SSVV SOG
(voormalige GORW) Laat u informeren via onze cursusadministratie.
Bel dan 033-450 6270 of mail naar: info@her-opleidingen.nl

