De schakel tussen kennen en kunnen.

IVM ONLINE LEREN

WERKEN MET DE HOOGWERKER
Bij het werken op hoogte is veiligheid van groot belang. Een veilige en efficiënte
instructie voor het gebruik van de hoogwerker kan ongevallen voorkomen.
Online Leren Veilig werken met de hoogwerker leert de toekomstige gebruiker op
interactieve wijze omgaan met voertuig, werkzaamheden en omgeving. Een
unieke combinatie van online leren en toepassen in de praktijk.

VOOR WIE?
Online Leren Veilig werken met de hoogwerker is er voor medewerkers die werken of gaan werken met
een hoogwerker.

TRAININGSMIX VAN ONLINE EN PRAKTIJKLEREN
Online Leren Veilig werken met de hoogwerker is een combinatie van online leren en leren in de
praktijk. De training bestaat uit de volgende onderdelen:
-

E-learning Veilig werken met de hoogwerker

-

Praktijktraining Veilig werken met de hoogwerker

TRAININGSDUUR
IVM Online Leren biedt de mogelijkheid om te leren wanneer, waar en hoe de deelnemer het zelf wil.
In eigen tempo en naar eigen leerbehoefte. Voor ‘Online Leren Werken met de hoogwerker’ staat een
maximum online studietijd van 1 uur en 1 dagdeel praktijktraining.

IVM ONLINE LEREN

WERKEN MET DE HOOGWERKER
LEERDOELEN KENNIS
De deelnemer leert in de e-learning de noodzakelijke voorkennis voor de praktijktraining. Onder ander over
wetgeving, veiligheid en voertuigtechniek. De leerstof sluit aan bij de SOG-eindtermen.

LEERDOELEN PRAKTIJK
Op de praktijktraining leert de deelnemer veilig en efficiënt werken met een hoogwerker. Het gaat hierbij
om de volgende handelingen:
-

Veiligheidsregels hanteren		

-

Heffen en dalen

-

Visuele inspectie en functietest uitvoeren

-

Veilig parkeren en aflsuiten

-

Rijden met de hoogwerker en opstellen

PRAKTISCHE INFORMATIE
Groepsgrootte

4

Beoordeling

IVM Certificaat: Online leren wordt afgesloten met een eindtoets. Tijdens de praktijktraining
beoordeelt de trainer de uitvoering van de handelingen tijdens de oefeningen.
SOG-certificaat: De SOG trainingsvariant sluit af met een SOG-examen. Het examen wordt
afgenomen in een apart dagdeel.

Overig

De deelnemer neemt de volgende PBM’s mee: helm, veiligheidsschoenen en werkkleding plus
ter plaatse voorgeschreven PBM’s. Hij/zij dient lichamelijk in staat te zijn tot het volgen van
de training. Hij/zij dient tenminste 16 jaar te zijn. Deze persoon mag alleen onder toezicht zijn
4 (mits 2 heftrucks beschikbaar zijn)
werkzaamheden met de heftruck uitvoeren.

Toelatingsvoorwaarden

Om te mogen deelnemen aan de praktijkdag moet de cursist geslaagd zijn voor de eindtoets
Online leren wordt afgesloten met een eindtoets
van ‘Online Leren Werken met de hoogwerker’.

Benodigde
certificaten

VCA

IVM
Monierweg 4
7741 KT Coevorden
Postbus 235
SCREENSHOT IVM-HOOG ‘N DROOG

MEER INFORMATIE?
Wilt u meer weten over ons online trainingsprogramma of over ‘Online Leren Werken met de hoogwerker’?
Neem contact op met onze accountmanagers of kijk op e-learning.werkveilig.nl.

7740 AE Coevorden
T. 088 - 166 3000
E. info@werkveilig.nl
www.werkveilig.nl

