Bedienaar elektrische palletstapelaar met
meelopend of meerijdend bestuurder
Praktische info

Validatie
o

Doelstelling
Het verwerven van de nodige kennis om de
taken uit te voeren met een elektrische pallet
stapelaar. Kennis verwerven rond algemene
veiligheid en preventie van ongevallen. Leren
economisch gebruik te maken van de
werkmiddelen.

Deelnamevoorwaarden
Voor de basisopleiding is voorafgaande kennis
en /of ervaring niet vereist. De deelnemer is
minimum 18 jaar en beheerst het Nederlands,
de taal waarin de opleiding gegeven wordt,
voldoende.

Groepsgrootte
Basisopleiding maximum 8 deelnemers.
Indien goede bedieningservaring: maximum 10
deelnemers.

Datum en uren
Beide zijn in overleg te bepalen. Standaarduren
voor 1 lesdag zijn van 8u00 – 16u30. Een
opfrissing bestaat uit 1 uur theorie en 20
minuten praktijkevaluatie per deelnemer.
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Basisopleiding: de geslaagde deelnemer
ontvangt een uniek genummerd diploma
met een geldigheidsduur volgens interne
RI&E maar met een max. van 10 jaar en
een interne of externe evaluatie na 5 jaar.
Opfrissing: een bewijs van deelname voor
de geslaagde deelnemer welke samen met
het basisattest de vormingsgraad van de
deelnemer aantoont. De geldigheidsduur
wordt bepaald volgens interne RI&E maar
met een max. van 10 jaar en een interne
of externe evaluatie na 5 jaar.

Afspraken
De klant zorgt voor:
o opvang en begeleiding van de lesgever
o een geschikt leslokaal met beamer
o voor het praktijkgedeelte:
▪ geschikt oefenterrein (rijden en
manoeuvreren met toestel)
▪ min. 1 elektrische transpallet die aan de
wettelijke vereisten voldoet
▪ de vereiste PBM’s met minimaal:
veiligheidsschoenen

“Een opleiding in
het weekend of in de
avond? Liever de
luxe van filevrije
lesuren? Het kan!”
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Bedienaar elektrische palletstapelaar met
meelopend of meerijdend bestuurder
Lesinhoud
Theorie
o
o
o
o
o
o

wetgeving (beperkte inhoud)
structuur en werking
zwaartepunt van een last
risico’s
veilig werken
persoonlijke beschermingsmiddelen

Praktijk
o
o
o
o
o
o

laden en lossen diverse lasten
kennis eigen bedieningstoestel
grondige kennis van stapeltechnieken
omgaan met hindernissen
herkennen van risico’s
specifieke moeilijkheden

“Korte toolboxen, individuele
coaching of doorgedreven
trainingen. Specifieke
risico’s of procedures, we
nemen het graag op in uw
opleiding op maat!”
Prijsafspraak opleiding op locatie
klant
Op aanvraag.

Beide gedeelten kunnen worden afgesloten
met een test. Opleiding op maat is mogelijk.

De algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing. U
kunt ze raadplegen op www.humat.be.
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