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Opleiding - Werken met schaarlift(AV-003) 

 

Opdracht: 
o Doelgroep: 

Iedere medewerker die in een magazijn of in een productieomgeving met een schaarlift 

eenvoudige handelingen moet uitvoeren (taken met lage moeilijkheidsgraad, in een open 

ruimte, repetitief eenvoudig werk zonder tijdsdruk). 

o Toelatingsvoorwaarden 

✓ Minimum 18 jaar zijn. 

✓ Beschikken over een verklaring van medische geschiktheid. 

✓ Geen hoogtevrees hebben. 

✓ In bezit zijn van attest werken met valbeveiliging. 

o Omschrijving:  

Correct gebruik van een schaarlift. 

o Doelstellingen:  

o Algemeen: veilig en efficiënt leren werken met een schaarlift hoogtewerken. 

o Specifiek: de basistechnieken aanleren om: 

▪ De bedieners op te leiden tot bekleders van veiligheidsfunctie en efficiënte 

bedieners die preventief defecten/storingen kunnen melden. 

▪ Ongevallen/letsels te voorkomen, schade aan de omgeving te voorkomen, schade 
door transport te verminderen, veilig dynamisch werken. 

Inhoud:  

o  Theorie 

• Kennen van de inhoud van de veiligheidsfunctie. 

o Praktijk  

• De veiligheidsregels toepassen. 

• Rijden (op hoge/lage snelheid), gecontroleerde manoeuvreren, platform op maximale 

hoogte brengen, rijden in hoogst toegelaten positie, uitschuifbare dek uitrollen, platform 

naar beneden in ruststand. 

Methodologie: 

o Syllabus + PowerPoint presentatie. 

Uitvoeringsmodaliteit: 

o Opleidingsduur: 1-3 dagen. 
o Examen: 15 minuten theorie + 30 minuten praktijk. 
o On site/klassikaal/bij de klant/in opleidingsgebouw via Nitra. 
o Uitvoering door Nitra. 
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Evaluatie: 

o Attest van slagen na examen. 
o Elke 5 jaar doet het bedrijf een tussentijdse evaluatie – intern of extern -  door een bevoegd 

persoon om na te gaan of de werknemers nog aan de voorwaarden voldoen. 

Annulatievoorwaarden:  

o Een annulatie kan enkel schriftelijk. 

o Een annulatie kan kosteloos tot 10 werkdagen voor de start van de opleiding. 

o Minder dan 10 en tot 3 werkdagen voor aanvang opleiding: annulatievergoeding 

€100 per deelnemer. 

o Minder dan 3 werkdagen voor aanvang opleiding: volledige factuurbedrag wordt 

aangerekend.  
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