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Veilig en efficiënt laden en lossen van materieel onder de kraan is belangrijk voor een optimale en veilige 
belading van het voertuig.

DOELGROEP EN TOELATINGSEISEN
• Chauffeurs en personen die voor het laden en lossen van hun ladingen incidenteel lasten moeten 
 aanslaan en of begeleiden.
• LET OP – Indien men op petrochemie bedrijven lasten aanslaat of begeleidt dient men in het bezit te  
 zijn van het TCT W-08 of het SOG ABVL of BVL certificaat! 
• Cursisten mogen geen beperkingen hebben van het zicht, gehoor functies en motoriek.
• Cursisten dienen tijdens de praktijkopdrachten hoge veiligheidsschoenen klasse S 3, werkhand-
 schoenen en een goedgekeurde veiligheidshelm te dragen.

INHOUD VAN DE TRAINING
De opleiding bestaat uit een theorie en een praktijk gedeelte.

THEORIE
Tijdens het theoriegedeelte worden o.a. de volgende onderwerpen behandeld:
• Europese richtlijnen 
• Wettelijke eisen

LADEN EN LOSSEN MET HIJSMIDDELEN/AANSLAAN VAN LASTEN
VTAS-FOR-170 NA-12

INLEIDING
Exceptionele transporten ofwel uitzonderlijk vervoer is 
van toepassing op ladingen die de normale wettelijke 
toegestane afmetingen en gewichten voor een ‘nor-
maal’ transport overschrijden. 

Binnen deze sector is Nooteboom toonaangevend in 
het innoveren en bouwen van passende, hoogwaardige 
oplossingen voor het transport van elke soort exceptio-
nele lading. Het transporteren van bijzondere ladingen 
met ons geavanceerde materieel vereist een zekere 
mate van deskundigheid en kennis van het materiaal, 
alle afwijkende voorschriften en natuurlijk een afwijken-
de rijstijl bij deelneming aan het verkeer. 

De chauffeur in het open of exceptioneel vervoer moet 
beschikken over een grote deskundigheid en vakkennis 
en altijd extra aandacht besteden aan het veilig laden 
en lossen van rollend en kruipend materieel. Daarnaast 
moet hij ook rekening houden met alle gebruiksvoor-
waarden van fabrikanten, wensen van machine eigena-
ren, c.q. verhuurbedrijven.   
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• LMRA 
• 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 veiligheidsfactoren
• De armseinen, gebruik van portofoon of een combinatie hiervan
• Verantwoordelijkheden van de partijen 
• Methoden en principes voor veilig aanslaan van de last  
 

PRAKTIJK
Het praktijkgedeelte bestaat uit: 
• Controle van het hijsmateriaal voor aanvang van het werk
• Bepalen van de juiste aanslagpunten van de last 
• Keuze van het juiste hijsmateriaal voor het hijsen van de last
• Overleg met de kraanmachinist 
• Hand en armseinen geven aan de machinist 
• Communicatie d.m.v. portofoon
• Laden van het voertuig dmv een kraan , waarbij de chauffeur de last begeleid 
• Uitvoeren van een hijsopdracht als toets

EXAMEN
Na afloop wordt er een examen afgenomen, deelnemers krijgen bij voldoende resultaat een certificaat en 
vakbekwaamheidspas conform arbeidsomstandighedenwet welke een geldigheid heeft van 5 jaar.

ALGEMENE INFORMATIE

Prijs     € 285,- per persoon exclusief btw – exclusief aanmelden ccv.

Nascholing Code 95  7 uren.

Duur van de opleiding  1 dag, inclusief examen. 

Opleidingslocatie  Alle V-tas en Nooteboom locaties

In Company   Vanaf 4 kandidaten met als meerprijs de reiskosten voor voertuig en docent.  

Aantal cursisten  Het is mogelijk om vanaf 1 kandidaat deel te nemen aan de opleiding. 

Startdatum   Voor de actuele startdatum, kijk in onze agenda op www.v-tas.com. 
     Indien er geen passende datum gepland is zal er in overleg altijd een   
    geschikte oplossing worden aangeboden. 

Subsidiemogelijkheden V-TAS is erkend opleider bij: SOOB - OOM - Colland – KMO Portefeuille. 
    
MEER INFORMATIE AANGAANDE DE OPLEIDING
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MEER INFORMATIE OVER DE TRANSPORTOPLOSSINGEN VAN NOOTEBOOM TRAILERS B.V.
Voor een advies op maat, een offerte, en voor alle overige vragen kunt u contact opnemen met een van de specialisten van 
Nooteboom Trailers b.v, zij helpen u graag bij het maken van de juiste keuze of voorzien u desgewenst van de correcte en 
actuele antwoorden op uw vragen. Voor algemene informatie kijk op onze website: www.nooteboom.com

Nooteboom Trailers B.V., telefoon: +31 24 6488864, e-mail: info@nooteboom.com

Voor meer informatie over deze of andere opleidingen, een advies op maat, een offerte, een aanmelding en 
voor alle overige vragen kunt u contact opnemen met een van de specialisten van V-TAS-opleidingscentrum. 
Zij helpen u graag bij het maken van de juiste keuze of voorzien u desgewenst van de correcte en actuele 
antwoorden op uw vragen.

NOOTEBOOM ACADEMY (powered by V-TAS)
Telefoon: +31 (0)85 130 3914
E-mail: nooteboomacademy@v-tas.com


