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Opleiding

Rolbrugbestuurder
Met kabel- of afstandsbediening (*IS-011)

Doel:

Doelgroep:

•
•
•
•
•

Iedereen die met een rolbrug aangeslagen lasten
moet verplaatsen.

Bedieningen leren gebruiken
Veilig dynamisch rijgedrag leren
Preventief storingen/gebreken kunnen melden
Ongevallen, schade en letsels voorkomen
Lasten opnemen, veilig en doeltreffend
verplaatsen, afzetten
• Sein geven – dynamische positie

Nu ook via e-learning mogelijk

Programma: Conform VCA-RRT: IS-011
Theorie:

Praktijk:

•
•
•
•

• Toepassen van de veiligheids- en
verkeersregels oa.: defensief rijden, interactie met
derden
• Dagelijkse controle, documenten, defecten
• Seingeven en dynamische positie
• Gebruik van de bedieningsorganen
• Rijtechniek & manoeuvres kunnen uitvoeren
• Inschatten van afstanden, diepte en hoogte
• Vermijden, dempen slingerbeweging

•
•
•
•
•
•

Basisregels / -wetgeving voor een rolbrugbestuurder
Veiligheidsvoorschriften
Keuringsvereisten van hijswerktuig en aanslagmateriaal
Risico’s eigen aan de toestellen en de ruimte
bepalen, analyseren en controleren
Bouw en functies van de rolbrug
Aandachtspunten bij het veilig manipuleren v/e last
Aanslagmateriaal en hijstoebehoren
Elementen van de dagelijkse visuele controle
Basis aanslagtechnieken
De conventionele seintechnieken tussen 2 personen

Praktische info:
Groepsgrootte:
Max. 6 personen
Duur en schema:
• 2 dagen
• 8u00 – 16u00
Locaties:
In uw vestiging en/of aangepast
aan uw specifieke noden en/of
situatie.

Kledij / PBM’s:
Min. Verplicht: veiligheidshelm
en –schoenen
Assessment:
Hulp nodig om de specifieke
noden voor je opleiding
te bepalen?
Q-Academy kan op
voorhand een doorlichting
uitvoeren en je hierin correct te
adviseren.

Certificaat:
• Elke deelnemer ontvangt een deelnameattest.
•

Mogelijkheid tot behalen van een IS-011diploma
• Examens (theorie en praktijk)
kunnen worden georganiseerd mits
bijkomende afspraken.
• Kandidaat moet slagen voor de examens
• Geldigheid diploma: 10 jaar (Elke 5
jaar moet het bedrijf daarna een evaluatie
(intern of extern) doen om te zien of de
werknemers nog aan de voorwaarden
voldoen. Het bedrijf neemt haar eigen
verantwoordelijkheid hieromtrent op.
Bovendien zullen VCA-auditors dit bij de
audit screenen.)

