Werken op hoogte met ladders en stellingen
Praktische info

o

Doelstelling
Aanleren om op veilige
stellingen te gebruiken.

wijze

ladders

en

PBM’s voor alle deelnemers:
Veiligheidschoenen, veiligheidshelm,
werkhandschoenen en valbeveiliging.

Lesinhoud
Theorie

Deelnamevoorwaarden
De deelnemer is minimum 18 jaar en beheerst
het Nederlands, de taal waarin de opleiding
gegeven wordt, voldoende.

o
o
o

Groepsgrootte
o

Maximum 10 deelnemers

o

Datum en uren
Beide zijn in overleg te bepalen. Opleidingsduur:
½ lesdag van 8u00 – 12u00 of van 12u30 –
16u30

Validatie
De geslaagde deelnemer ontvangt een uniek
genummerd diploma met een geldigheidsduur
volgens interne RI&E maar met een maximum
van 10 jaar en een interne of externe evaluatie
na 5 jaar.

wetgeving
veilig gebruik van ladders
veilig werken op stellingen
(veiligheidsregels, belasting,
weersomstandigheden, sterkteklasse)
gebruik valbescherming
LMRA

Praktijk
veilig werken op ladders
gebruiksinstructies leren interpreteren en
toepassen (fabrikant)
o gebruik van valbeveiliging
o LMRA
Beide gedeelten kunnen worden afgesloten met
een test. Opleiding op maat is mogelijk.
o
o

Documentatie
Syllabus/naslagwerk voor iedere deelnemer.

Afspraken
De klant zorgt voor:
o opvang en begeleiding van de lesgever
o een geschikt leslokaal met beamer
o ladder en/of trapladder in gebruik in uw
bedrijf, een modulaire steiger/stelling die
aan de wettelijke vereisten voldoet (indien
mogelijk 2 steigers/stellingen zodat men in
2 groepen kan werken)
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“Een opleiding in het weekend
of in de avond? Liever de luxe
van filevrije lesuren? Het
kan!”
[be]
BE0878.167.328

Werken op hoogte met ladders en stellingen
Prijsafspraak opleiding op locatie
klant of in het opleidingscentrum
Op aanvraag.

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

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