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MACHINIST MOBIELE BETONPOMP BASIS (CCV U28) 
 
 

Inhoud en doel van de opleiding 
 
Deelnemers doen kennis en vaardigheden op met betrekking tot het veilig werken met de 
betonpomp/mixerpomp,  
gebruik van de juiste hulpmiddelen en het inschatten van de risico’s aan hand van actuele 
omgevingsfactoren  
Daarnaast leren ze op een goede manier te communiceren met de opdrachtgever. 
Alles heeft als doel om schade aan mens, milieu en machine te voorkomen en zo een bijdrage te leveren 
aan 
Een grotere veiligheid op de bouwlocaties tijdens het verpompen van de beton producten 
 
De opleiding Machinist mobiele betonpomp verschaft de cursist kennis en vaardigheden met betrekking  
tot het bedienen van een Mobiele betonpomp en of Mixerpomp. 
 
In deze opleiding worden de volgende onderwerpen in theorie en praktijk behandeld: 
 

- Voorbereidingen (waaronder het maken van een eenvoudige TRA en een LMRA) 
- Kennis maken met de pomp of mixerpomp 
- Instructie voor het juist bedienen van de pomp of mixerpomp  
- Laden op de centrale ( alleen bij mixerpomp) 
- Rijden en manoeuvreren op de pomplocatie  
- Opstellen van de pomp of mixerpomp 
- Afstemming en communicatie met opdrachtgever, betonarbeider en mixerchauffeurs  
- Pomp opdracht uitvoeren aan de hand van een reële casus   
- Dagelijks onderhoud 
- Zelfstandig verplaatsen van de pomp 
- Storingen herkennen en handelend optreden 
- Veiligheidsmaatregelen 
- Communicatie  
- Nazorg en milieuverantwoord werken 
- Transport klaarmaken van de pomp en laten aftekenen van de opdracht of werkbonnen 

 
Er wordt gewerkt met een Betonpomp en pompmassa (water) 
 
Examen 
 
Aan de opleiding is een V-TAS 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   
 
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.    
    
Aantal cursisten Voor een opleiding op een van de V-TAS locaties is het mogelijk om vanaf  
   1 kandidaat deel te nemen.  
 
   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 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  
 
 
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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