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IS011 – Werken met rolbrug  

(Incl. AV004 – aanslaan van niet-kritieke lasten)  

 

Praktische info 

 

Doelstelling 

Aanleren om op een doeltreffende en veilige 

wijze lasten aan te slaan en te verplaatsen en 

uit te wijzen (communiceren met de bedienaar 

van een hijswerktuig).  

 

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. De deelnemer dient medisch 

geschikt verklaard te zijn voor het uitoefenen 

van een veiligheidsfunctie. 

 

Groepsgrootte 

Maximum 6 deelnemers. 

 

Datum en uren 

Beide zijn in overleg te bepalen. Standaard is 1  

lesdag van 8u00 – 16u00  

o inclusief examen:  

▪ theorie: 21 meerkeuzevragen 

waarbij men 70 % moet behalen 

om geslaagd te zijn (20 min.) 

▪ praktijk: 45 min. 

 

 

 

 

Validatie 

De geslaagde deelnemer ontvangt het door 

BeSaCC-VCA overeenstemmend diploma. Het 

diploma is 10 jaar geldig. Elke 5 jaar doet het 

bedrijf een tussentijdse evaluatie – intern of 

extern – door een bevoegd persoon om na te 

gaan of de werknemers nog aan de 

voorwaarden voldoen. Het bedrijf neemt haar 

eigen verantwoordelijkheid hieromtrent op. De 

VCA-auditoren zullen dit bij de audit screenen. 

 

Afspraken 

De opleiding vindt plaats op onze 

opleidingslocatie in Mol. De deelnemers dragen 

tijdens het praktijkgedeelte 

veiligheidsschoenen, werkhandschoenen, 

fluovest en veiligheidshelm. Hij kan zich 

legitimeren aan de hand van hun ID of rijbewijs. 

 

Documentatie 

Syllabus/naslagwerk voor alle deelnemers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Korte toolboxen, individuele 

coaching of doorgedreven 

trainingen. Specifieke 

risico’s of procedures, we 

nemen het graag op in uw 

opleiding op maat!” 
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 IS011 – Werken met rolbrug  

(Incl. AV004 – aanslaan van niet-kritieke lasten) 

 

Lesinhoud 

 

Theorie 

• kennen van de inhoud van de 

veiligheidsfunctie 

• weten wat werkvergunningen zijn en deze 

kunnen interpreteren en naleven 

• de basiswetgeving kennen voor een 

rolbrugbestuurder: ARAB, Codex, 

aansprakelijkheden en 

verantwoordelijkheden 

• keuringsvereisten kennen 

• risico's eigen aan toestellen en ruimte 

kunnen vaststellen, analyseren en 

controleren 

• kennen van de veiligheidsvoorschriften 

• belangrijke begrippen i.v.m. de bouw en 

functies van de rolbrug kennen 

• aandachtspunten kennen bij veilige 

lastbehandeling 

• kennen van aanslagmateriaal 

• weten hoe deze materialen correct te 

stockeren 

• weten dat er verwisselbaar 

aanslagmateriaal bestaat en verschillende 

aanslagmethodes 

• de elementen kennen waaruit de visuele 

controle bestaat 

• weten wat een goede hijs is 

• gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen  

• weten hoe te seinen bij werken met twee 

personen 

 

 

Praktijk 

o veiligheidsregels toepassen 

o LMRA, controles voor gebruik 

o materiaal kiezen in functie van de 

toepassing 

o last veilig aanslaan met diverse 

hijsgereedschap 

o lasten aanslaan en verplaatsten met 

behulp van diverse soorten 

aanslagmateriaal 

o afstanden inschatten 

o communicatie (seinen, radiocommunicatie) 

 

Prijsafspraak opleiding in 

opleidingscentrum te Mol 

 

o op aanvraag 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
De algemene verkoopvoorwaarden 
zijn van toepassing. U kunt ze 
raadplegen op www.humat.be. Alle 
vermelde prijzen zijn excl. 21 % 
BTW en geldig voor 2020. 

“Een opleiding in het 

weekend of in de avond? 

Liever de luxe van filevrije 

lesuren? Het kan!” 
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