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HOOGWERKER IPAF (KNIKARM, TELESCOOP, SCHAARLIFT) (CCV N109) 
 
 
Inleiding 
 
IPAF heeft de hoogwerker categorieën, waarin wordt opgeleid, herzien en in lijn gebracht met de 
internationale normen prEN 280 en ISO DIS 16388. Deze normen reguleren het ontwerp en  
de fabricage van hoogwerkers wereldwijd. Het gaat in deze opleiding om de volgende types hoogwerker: 
 

 Statisch Verticaal (1a):  
Verticaal werkende, eenpersoons gestempelde 
hoogwerkers. 

 Statisch Boom (1b):   
Zelfrijdende telescoop- en 
kniktelescoophoogwerkers voorzien van 
stempels, hoogwerkers op aanhanger, 
hoogwerkers op chassis, 
spinhoogwerkers met stempels.  

- Mobiel Verticaal (3a):    
Zelfrijdende schaarliften en zelfrijdende 
eenpersoons verticaalliften. 

- Mobiel Boom (3b):  
Zelfrijdende telescoop- en 
kniktelescoophoogwerkers.  

- Special (SPECIAL):   
Bijvoorbeeld rail-hoogwerkers.   

   
Het nieuwe stelsel heeft geen gevolgen voor reeds in 
het verleden gevolgde opleidingen en uitgegeven  
PAL (Powered Access Licentie) kaarten; deze blijven onverkort geldig en kaarthouders hoeven hun kaart 
niet te laten wijzigen.  
   
Huidige houders van een PAL kaart kunnen een zoekgeraakte of verloren kaart laten vervangen door een 
duplicaat, waarop dezelfde categorieën vermeld staan als op het origineel. Dit omdat de categorieën die op 
de kaart vermeld staan verwijzen naar de destijds gevolgde opleiding. Voor herhalingsopleidingen of 
upgrades vanaf 1 januari 2008, worden PAL kaarten met vermelding van nieuwe categorieën uitgegeven. 
 
 
Doelgroep en toelatingseisen 
 
Deze opleiding is bestemd voor medewerkers die beroepsmatig met een hoogwerker moeten werken.  
 
De minimum leeftijd van de cursist is 18 jaar.  
 
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 opleiding 
 
De opleiding geeft inzicht in het veilig en efficiënt werken met een zelfrijdende hoogwerker en is geheel 
gericht op de praktijk. Tijdens de opleiding wordt er veel geoefend in praktijksituaties. De theorie die 
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behandeld wordt, dient ter ondersteuning van de praktijkoefeningen. In de opleidingscentra van V-TAS B.V. 
staan moderne hoogwerkers ter beschikking. 
 
Tijdens het theoriegedeelte worden o.a. de volgende onderwerpen behandeld: 
 

- Veiligheidsvoorschriften en basiseisen 
- Werkvoorbereiding 
- TRA en LMRA 
- Kennis over verschillende hoogwerkers en de beperkingen hiervan 
- Belangrijke begrippen 
- Veilig hijsen en slepen van de machine 

 
 
De praktijkinstructie bestaat o.a. uit: 
 

- Dagelijkse inspectie 
- Veilig gebruiken 
- Goede rijtechniek 
- Praktische hints bij gebruik 
- Rijden met de hoogwerker  
- Veiligheid in het werkgebied onder de hoogwerker  

 
 
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 IPAF-certificaat en een PAL-card (vakbekwaamheidspas), welke een 
geldigheidsduur hebben van 5 jaar. 
 
 
Algemene informatie 
 
Duur van de opleiding 1 dag, inclusief het examen.  
 
Opleidingslocatie Een van de locaties van V-TAS B.V. in Nederland   
    
Aantal cursisten Voor een opleiding op een van de V-TAS locaties is het mogelijk om vanaf  
   1 kandidaat deel te nemen.  
    
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 14 431321). 
 
   Indien er geen passende datum gepland is kan er in overleg altijd een  
   geschikte oplossing worden gevonden . 
 
Code 95 nascholingsuren 7 uur  
 
Subsidiemogelijkheden  V-TAS is erkend opleider bij : SOOB - OOM - Scholingsfonds 

bouwnijverheid -Colland – KMO-Portefeuille  
 
 

http://www.vtas.com/
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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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