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Opleiding: 

Werken met grondverzetmachine met 
hijsfunctie(AV014) 

Opdracht: 

o Doelgroep:  

Iedere medewerker die een grondverzetmachine met hijsfunctie moet 

bedienen. 

o Toelatingsvoorwaarden: 

✓ Minimum 18 jaar zijn. 

✓ Beschikken over een verklaring van medische geschiktheid. 

o Doelstellingen:  

veilig en efficiënt leren werken met een grondverzetmachine met hijsfunctie 

Alle technieken aanleren om: 

▪ De bedieners op te leiden tot bekleders van een veiligheidsfunctie 

en efficiënte behandelaars die preventief defecten/storingen 

kunnen melden 

▪ Ongevallen/letsels te voorkomen, schade aan producten/machine 

te voorkomen, schade door transport te verminderen. 

▪ Een evenwicht tussen veilig gedrag en productiviteit te bekomen 

 

Inhoud:  

o  Theorie 

• Kennen van de inhoud van de veiligheidsfunctie. 

o Praktijk  

• De veiligheidsregels kunnen toepassen 

• De veiligheidsfunctie omzetten in de praktijk. 

• dagelijkse inspectie van de grondverzetmachine juist kunnen uitvoeren, 

herkennen van gevaarlijke defecten, en ze melden  

• de bedieningsorganen correct op een beheerste wijze kunnen gebruiken 

Methodologie: 

o Syllabus + PowerPoint presentatie + beschikbare arbeidsmiddelen. 
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Uitvoeringsmodaliteit: 

o Opleidingsduur: 1 dag 

o Examen: 15 minuten theorie + 30 minuten praktijk. 

o Uitvoering door Nitra BVBA. 

Evaluatie: 

o Attest van slagen na examen. Geldigheidsduur: 10 jaar 
o Elke 5 jaar doet het bedrijf een evaluatie – intern of extern – om te zien of 

de werknemers nog aan de voorwaarden voldoen. Het bedrijf neemt zijn 
eigen verantwoordelijkheid hieromtrent op. 

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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