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 BESPAAR MET DE KMO-PORTEFEUILLE

BESTUURDER MINI-KRAAN
VEILIG EN DOELTREFFEND WERKEN MET EEN MINI-KRAAN

I.S.M.

OMSCHRIJVING

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?
In deze opleiding leert u als beginnend of als ervaren bedienaar eﬀiciënt, doeltreﬀend en veilig werken met de mini-kraan. De deelnemers zijn, na het volgen van de
opleiding met een positieve evaluatie, in staat om op een veilige en verantwoorde manier om te gaan met de mini-kraan.

Introductie
SBM Training Coaching Advies biedt al jaren praktijkgerichte opleidingen rond het veilig gebruik van mobiele arbeidsmiddelen aan. He ruckbestuurder uiteraard,
maar ook opleidingen voor bestuurders van een hoogwerker, rolbrug, reachtruck, minigraver, verreiker, torenkraan, graafkraan, wiellader, autolaadkraan, schaarli
en tractor. Een aantal daarvan gaan enkel in company door. Meer info via info@sbm.be

Omschrijving
Werken met een mini-kraan is niet zonder risico. Arbeidsongevallen of schade zijn dikwijls het gevolg van verkeerd of onoordeelkundig gebruik. Veilig en doeltreﬀend
werken met een mini-kraan vereist niet alleen een degelijke toestel maar stelt ook eisen aan de bedienaar. Deze persoon heeft een veiligheidsfunctie en moet goed op
de hoogte zijn van de werking van het arbeidsmiddel en van de veiligheids- en bedrijfsvoorschri en. Of iemand nu dagelijks of sporadisch werkt met een minikraan, de wetgeving schrijft voor dat de gebruiker van dit arbeidsmiddel een degelijke opleiding moet gevolgd hebben.

Voor wie is deze opleiding bestemd?
Personen die de intentie hebben om te werken met een mini-kraan, maar amper of geen ervaring hebben met dit toestel.

Toelatingsvoorwaarden
De deelnemers aan deze opleiding moeten minimum 18 jaar zijn op het moment dat de lessen doorgaan.
Het dragen van veiligheidsschoenen tijdens de lessen is verplicht.
Het is verboden om onder invloed van alcohol of andere verdovende middelen deel te nemen aan deze opleiding.

Methodologie
Er wordt zowel theorie als praktijk voorzien.
De cursisten die slagen voor de theoretische en de praktische proef ontvangen een attest dat 5 jaar geldig is.

PROGRAMMA
Waarom een opleiding tot bestuurder mini-kraan
Ongevallen met de mini-kraan
Wetgeving
Verantwoordelijkheden van de bestuurder van een mini-kraan
De verschillende onderdelen van de mini-kraan
Controle van de werking
De veiligheidsvoorzieningen, overbelastingsbeveiliging
De bedienings- en onderhoudsinstructies
Keuringen en onderhoud
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Inspectie en controle voor gebruik
Belasting, gewicht en stabiliteit, inwerkende krachten, veiligheidsfactoren, lasttabellen, ...
Toepassing van de algemene bepalingen omtrent veiligheid (omgeving, ondergrond, verkeer, ...)
Signalisatie
Rijden en manoeuvreren, scheppen en laden
Persoonlijke veiligheid, veiligheid van collega's en persoonlijke beschermingsmiddelen
Praktische oefeningen
Evaluatietest theorie en praktijk
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