
OPLEIDINGEN & TRAININGEN

WWW.HOOGWERKEN.NL

VOOR BEDIENERS VAN HOOGWERK-MACHINES

IN ZUTPHEN EN BREDA

CCV NASCHOLINGSUREN (CODE95)

U30-1 VEILIG WERKEN MET DE 
VRACHTAUTO

IPAF HOOGWERKER TRAINING MOGELIJK VOOR 4 CATEGORIEËN:  

IN COMBINATIE IS HET VOOR CHAUFFEURS (MET CODE95) MOGELIJK OM NASCHOLINGSUREN TE VOLGEN.

OOK VOOR INCOMPANY TRAININGEN ZIJN WIJ INGESTELD, VRAAG NAAR DE MOGELIJKHEDEN.

HEFTRUCK TRAINING U16

Eventueel in combinatie met  
CCV nascholingsuren.  
(Geen IPAF training mogelijk)

In groepen van 4 tot 6 deelnemers. (minder kan ook maar dan in combinatie) 
Inclusief IPAF ePAL kaart, certificaat en een verzorgde lunch.  Prijzen zijn ex BTW 

Inclusief veiligheidspas / certificaat en een verzorgde lunch.  Prijzen zijn ex BTW 

PRIJSOPBOUW

€ 295,-
PER DEELNEMER

VOOR 1 CATEGORIE
EXTRA CATEGORIE

€ 50,-

IN COMBINATIE

€ 50,-
PER DEELNEMER

IN COMBINATIE

€ 50,-
PER DEELNEMER

BASIS (7 UUR)

€ 215,-
PER DEELNEMER

DAGINDELING 
8:00 tot 12:00 uur    Introductie - theorie (ook in e-learning 

mogelijk) en examen
12:30 tot 16:00-17:00 uur Machine uitleg - praktijk oefenen en examen

Voor de mogelijkheden neem contact op met opleidingen@hoogwerken.nl

1A STATISCH VERTICAAL
  (gestempelde mast hoogwerker)  

Rijden alleen in transportpositie, gestempeld, 
verticaal omhoog

1B STATISCH GIEK
 (spin, (vracht)auto) 
   Rijden alleen in transport positie, gestempeld, 

knik/telescoop hoogwerker. (aanhang, auto of 
spinhoogwerker)

3A MOBIEL VERTICAAL
 (schaar) 
   Rijden op hoogte, verticaal omhoog soms met 

stempels, (schaarliften)

3B   MOBIEL GIEK
 (zelfrijder op hoogte) 
  Rijden op hoogte, knik/telescoop hoogwerker, 

(zelfrijder)
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WETTELIJKE VERPLICHTINGEN
In de Arbowet is geregeld dat een werkgever verantwoordelijk is om 
vakkundige opleidingen aan te bieden voor zijn werknemers.

De enorme ontwikkeling die de hoogwerker-industrie heeft 
doorgemaakt is sneller gegaan dan de wetgeving die het gebruik van 
deze machines reguleert.

Volgens de wet moet een hoogwerker-bediener minimaal 18 jaar zijn 
en aantoonbaar over een specifieke deskundigheid beschikken.

Voor het veilig werken met een hoogwerker is meer vereist dan het 
bedienen van hendels en knoppen. Om de veiligheid van de bediener 
en personen in de directe omgeving te kunnen waarborgen is een 
goede basiskennis noodzakelijk.

Steeds meer opdrachtgevers eisen op werk- of bouwlocatie 
gekwalificeerd personeel met een voltooide erkende opleiding om een 
hoogwerker te mogen bedienen.

•  Artikel 7.17C: Arbobesluit: gebruik 
mobiele arbeidsmiddelen. Mobiele 
arbeidsmiddelen met een eigen 
aandrijving dienen te worden bediend 
door werknemers die daartoe een 
specifieke deskundigheid beschikken.

•  IPAF (international powered access 
federation) is een organisatie die 
bestaat uit leden waaronder fabrikanten, 
importeurs, verhuurbedrijven, aannemers 
en opleiders zijn aangesloten.

•  Internationaal erkend, de laatste 
ontwikkelingen met de nieuwste techniek, 
maakt IPAF sterk in nauwe samenwerking 

met de professionele 
hoogwerker-industrie
•  TUV gecertificeerd op 
grond van de minimum 

standaard vereisten 
vermeld onder ISO 18878
•  IPAF ePAL kaart is het 
aantoonbare bewijs.

  Loohorst 7, 7207 BL Zutphen 
  +31(0)575 54 37 98
 Envelope-Open opleidingen@hoogwerken.nl


