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Veilig Hijsen met de Kraan
Doelstelling
Het doel is om de cursist in 1 dag op te leiden en dat hij dan vervolgens in staat is om:
 Veilig en verantwoord met een kraan te werken
 De veiligheids- en bedrijfsvoorschriften in de praktijk uit kan voeren
 Het dagelijks onderhoud correct kan uitvoeren
Cursusinhoud
De cursus duurt 1 dag, waarbij in het 1e dagdeel de theorie wordt behandeld met aansluitend het theorieexamen. In het 2e dagdeel zal de praktijkinstructie plaatsvinden met aansluitend het praktijkexamen. Deze
dagdelen kunnen ’s ochtends, ’s middags, ’s avonds en op zaterdag worden georganiseerd. De cursus wordt
gegeven door zeer ervaren, SOG-gecertificeerde docenten, zowel in theorie als praktijk.
Theorie:
 Arbowetgeving
 Vakkennis
 Algemene informatie over de kraan
 Dagelijks onderhoud
 Veiligheidsvoorschriften
 Theorie-examen

Praktijk:
 Dagelijks onderhoud en gebruikslaar maken
 Bediening en besturing van de rolsteiger
 Stapelen en palletstellingen
 Lasten verplaatsen met de kraan
 Onderhoud batterij en motor
 Praktijkexamen

Het cursusmateriaal wordt ruim voor aanvang van de cursus overhandigd zodat de cursisten zich goed kunnen
voorbereiden.
Veilig Werken Nederland geeft er de voorkeur aan om bij u op locatie de cursus Veilig Hijsen met de Kraan te
organiseren, want waarmee ze werken daarmee moeten ze ook instructie krijgen en niet op een andere locatie
simuleren.
Prijs
De prijs voor de cursus Veilig Hijsen met de Kraan bedraagt per persoon € 229,–
De prijs voor de herhalingscursus Veilig Hijsen met de Kraan bedraagt per persoon € 129,–
en duurt een halve dag.
Dit is inclusief het cursusmateriaal, het certificaat en pasje.
De prijzen zijn exclusief BTW en er komt geen toeslag voor ’s avonds of zaterdag.
Het certificaat en pasje zijn 5 jaar geldig.
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