#120823

OPLEIDING

#VEILIGHEID

veilig gebruik van ladders

€ 160,00 excl. BTW

kies, gebruik en controleer de juiste ladder

I.S.M.

omschrijving

WAT KENT MEN NA HET VOLGEN VAN DEZE OPLEIDING?

U bent op de hoogte van de veiligheidsmaatregelen voor een correct gebruik van een ladder.
U kent de voorwaarden rond het gebruik van ladders.

INTRODUCTIE

Deze module speelt in op het KB Arbeidsmiddelen rond het gebruik van arbeidsmiddelen voor tijdelijke werkzaamheden op hoogte .

OMSCHRIJVING

Tijdens deze opleiding wordt aangeleerd hoe een juiste ladder te kiezen, veilig te gebruiken en gecontroleerd moet worden.
Indien men voor een langere tijd werken dient uit te voeren op hoogte, is het gebruik van een rolsteiger of hoogwerker aanbevolen.

VOOR WIE IS DEZE OPLEIDING BESTEMD?

Deze opleiding is bestemd voor werknemers die gebruik maken van ladders tijdens hun werkzaamheden en/of die laddercontroles uitvoeren.
Dit kan ook gebeuren door preventieadviseurs.

VOORKENNIS

U bent werkzaam in een sector waar ladders veelvuldig gebruikt worden.

programma
Deze opleiding is praktijkgericht met de nodige theoretische ondersteuning:

Deel 1
Wetgeving specifiek ladders en het K.B. van 31 augustus 2005 betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen voor tijdelijke werkzaamheden
op hoogte
Ongevallen: oorzaken
Veiligheidseisen van een ladder
Diverse types ladders: keuze materiaal en technische informatie:
Huishoudtrap
Reformladder
Telescoop
Mounter
Varitrex plus
Het correct opstellen en gebuiken van een ladder

Deel 2
Op het einde van de opleiding dient iedere cursist zowel een theoretische als een praktische proef af te leggen. Enkel personen die
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geslaagd zijn ontvangen een vervolmakingscertificaat .

praktisch
Deze opleiding wordt georganiseerd door onze partner SBM, cvba Skilliant.
1 sessie(s) vanaf dinsdag 25/05/2021 - Brugge
LESDATA VOOR BRUGGE VANAF DINSDAG 25/05/2021
DATUM

STARTUUR

LOCATIE
EINDUUR

CONTACT

Syntra West - Campus Ten Briele T: 078 35 39 30
Ten Briele 7
F: 051/268754
8200 Brugge
Tine@escala.be

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.
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