
Op hoogte werken is een risicovolle taak. Dit is een veiligheidsfunctie, met bijhorende wettelijke 
verplichtingen voor de werkgever en werknemer. Er zijn verschillende mogelijkheden om die ta-
ken uit te voeren. Deze opleiding wordt gegeven in het kader van het vernieuwen van een attest.

DOELGROEP

Alle medewerkers die in hun takenpakket gebruik maken van een telescooplift en daartoe een herattestering 
nodig hebben.

INHOUD

• Inzicht hebben in:
  o  de wetgeving die van toepassing is op werken op hoogte en het gekozen arbeidsmiddel;
  o  de risico’s die gepaard gaan met het werken op hoogte en het arbeidsmiddel;
  o  welke richtlijnen bij het gebruik van toepassing zijn.
• Leren om de telescooplift op een veilige manier te gebruiken.
• Verkrijgen van een attest dat tegelijk ook geldig is voor het gebruik van een schaarlift.

Telescooplift (1d ervaren)

• Wetgeving.
• PBM’s verplicht!
• Valharnas: hoe gebruiken?
• Wat is een hoogwerker?
• Risico’s bij gebruik van een hoogwerker?
• Waar let je op bij het aanvragen?
• Controle voor gebruik van een hoogwerker.
• Praktisch aan de slag en evaluatie. 

Voorafgaand aan het praktisch gedeelte van deze module wordt er in een kort theoretisch gedeelte gewezen 
op de veiligheidsregels en het correct gebruik.

 

DOELSTELLING



Voorkennis

Voor deze opleiding is geen voorkennis vereist. Hou er echter wel rekening mee dat de duur van de opleiding 
afhangt van de praktische ervaring van de deelnemer. Deze module is gericht op personen die reeds een beves-
tigde ervaring hebben met dit type materiaal.

Aantal uur

08u00

Attest

Er zijn 2 mogelijkheden:
• Ofwel een deelname-attest. Er is een dagevaluatie en een test over het theoretisch gedeelte.
• Ofwel een VCA-certificaat (IS005) (5 jaar geldig). In dit geval, moeten het theoretisch en praktisch  

examen voldoen aan de eisen van VCA.

Extra info

Om deelnemers te kunnen inschrijven moeten zij minstens 18 jaar zijn en in het bezit zijn van een geldig medisch 
getuigschrift voor werken op hoogte. Van zodra de inschrijving bevestigd wordt, dien je dit aan ons door te stu-
ren ter verificatie. Daarbovenop moeten de deelnemers het volgende meenemen op de dag van de opleiding:

• identiteitskaart,
• geldig medisch getuigschrift,
• kledij die geschikt is om buiten te werken voor oefeningen die eventueel buiten doorgaan,
• PBM (veiligheidshelm, veiligheidsschoenen, veiligheidshandschoenen, verplichte werkkledij),
• bij voorkeur een gekeurd veiligheidsharnas. Indien de deelnemer geen harnas heeft, gelieve dit dan tij-

dig aan ons te signaleren.

Planning & locaties

Je vindt alle data en locaties terug op www.volta-org.be.

Inschrijvingstarieven

Doelgroep Inschrijvingsgeld

Arbeiders PSC 149.01 € 230
Bedienden PSC 149.01 € 280
Andere PSC 149.01 € 280
Andere niet PSC 149.01 € 360

Meer info ?

Contacteer Lief Geuens via e-mail: academy@volta-org.be of op het nummer 02 612 99 63.
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