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AANSLAAN EN UITWIJZEN VAN LASTEN CONFORM 
ARBEIDSOMSTANDIGHEDENWET 

 
 
Doelgroep en toelatingseisen 
 
Deze training is bestemd voor personen die bij het uitoefenen van hun werkzaamheden lasten moeten 
aanslaan en moeten verplaatsen.   
Wanneer het echter gaat om continu aanslaan van lasten in de Petrochemie of bij gespecialiseerd werk, is 
men wettelijk verplicht het TCVT W4-08 certificaat te halen. 
 
De personen welke aan de training wensen deel te nemen dienen 18 jaar of ouder te zijn en 
medisch de nodige geschiktheid te bezitten. 
Cursisten mogen geen beperkingen hebben van het zicht, gehoorfuncties en motoriek. De cursist is verplicht 
om tijdens het praktijkgedeelte van de opleiding een helm en veiligheidsschoenen te dragen.  
 
 
Inhoud en doel van de training 
 
Het doel van de training is de mensen welke deze werkzaamheden moeten uitvoeren bewust te maken van de 
gevaren en de noodzaak van juiste communicatie met de kraanmachinist. Verder dient deze training om de 
deelnemer uitgebreid bekend te maken met hijsmaterialen en aanslagmethodes.  
 
Tijdens het theoriegedeelte worden de volgende onderwerpen behandeld: 
 

- Wat is een veiligheidsfunctie 
- Wettelijke Arbo eisen 
- LMRA en TRA bekijken en uitvoeren 
- Aspect van de werkvergunning, doel, methode en veiligheidsvoorschriften 
- Soorten hijsmiddelen en certificatie, alsook de afkeurnormen 
- Keuze van het hijsgereedschap voor het uitvoeren van een welbepaalde opdracht 
- Begrippen als veilige werkbelasting, buitenhoek, krachtenverdeling en veiligheidsfactor 
- De armseinen, gebruik van portofoon of een combinatie hiervan 
- Eindtoets en commentaar 

 
De praktijkinstructie bestaat o.a. uit het toepassen van de veiligheidseisen in de praktijk betreft: 
 

- Controle van het hijsmateriaal voor aanvang van het werk 
- Overleg met de kraanmachinist over de manier van seinen geven 
- Communicatie d.m.v. portofoon 
- Keuze van het hijsmateriaal voor het uitvoeren van de taak 
- Bepalen van de gevaren van het aanpikken van bepaalde lasten 
- Uitvoeren van hijsoefeningen met allerlei hijsmiddelen 
- Uitvoeren van een hijsopdracht als toets 

 
 
Examen 
 
Aan de opleiding is een examen verbonden. Het examen bestaat uit een praktijk- en een theorie-examen en 
wordt aan het eind van de opleidingsdag afgenomen. Indien het examen met goed gevolg wordt afgelegd 
ontvangt de cursist een certificaat en een vakbekwaamheidspas, welke een geldigheidsduur hebben van 5 
jaar. 
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Algemene informatie 
 
Duur van de opleiding 1 dag, inclusief het examen.  
 
Opleidingslocatie Een van de locaties van V-TAS B.V. in Nederland of België of in-Company. 
 Voorwaarde is dan wel dat de locatie hiervoor geschikt is.  

 V-TAS kan desgewenst de benodigde materialen voor de training 
meebrengen 

 
Aantal cursisten Voor een opleiding op een van de V-TAS locaties is het mogelijk om vanaf 1 
  kandidaat deel te nemen aan een reeds geplande training. 
 
 Voor in-company trainingen hanteren wij een minimum van 4 personen.  
 
Startdatum  U kunt dit terugvinden op onze website in onze agenda www.vtas.com 
    of navragen bij een van de medewerkers van V-TAS.  
    U kunt ons bereiken op +31 497 360305(of voor België +32 14431321). 
 
Subsidiemogelijkheden  V-TAS is erkend opleider bij: SOOB - OOM - Scholingsfonds  

bouwnijverheid - Colland – KMO-Portefeuille 
 

 
Meer informatie 
 
Voor meer informatie, een advies op maat, een offerte, een aanmelding of voor al uw overige vragen kunt u 
contact opnemen met een van onze specialisten. Zij helpen u graag bij het van de juiste keuze of voorzien u 
desgewenst van de correcte en actuele antwoorden op uw vragen. 
 
 
V-TAS Nederland Telefoon nr.:   +31 497 360305  
    E-mail adres:  info@v-tas.nl  of info@v-tas.com  
 
V-TAS België Telefoon nr.:   +31 14  431320 

E-mail adres:  info@v-tas.be  of  info@v-tas.com  
 
 
Voor algemene informatie nodigen wij u graag uit om onze website bezoeken www.v-tas.com.  
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