C u rs u s k e u rm e e s te r
H o o g w e rk e rs
Doel cursus keuren hoogwerkers
De cursus keuren hoogwerkers is bedoeld
voor personen die als interne of externe
keurmeester keuringen aan hoogwerkers
gaan uitvoeren.
Sinds de invoering van de Arbowet is het
periodiek keuren van hoogwerkers
verplicht. Ook de VCA checklist eist deze
jaarlijkse keuring van deze machines. De
keuringen kunnen worden uitbesteed,
maar mogen ook intern worden
uitgevoerd door een ter zake deskundige.
Middels deze cursus worden
medewerkers opgeleid om op de juiste
wijze keuringen aan hoogwerkers uit te
voeren en keuringscriteria toe te passen,
als deskundige in de zin van nationale
wetgeving (Arbobesluit).
Inhoud cursus keuren hoogwerkers
In de cursus zullen de volgende
onderwerpen aan de orde komen:
§ achtergronden van de Machinerichtlijn
(CE-markering), Richtlijn
Arbeidsmiddelen, NEN3140 en
Wegenverkeerswet;
§ wetgeving, Arbowet en
productaansprakelijkheid;
§ Arbeidsmiddelenbesluit;
§ onafhankelijkheid van de
keurmeester;
§ werken met het inspectiesysteem,
contracten, registraties, identificaties
etc.;
§ keuren van machines volgens de
Richtlijn Arbeidsmiddelen en de
Wegenverkeerswet;
§ noodzakelijke aanpassingen van
machines voor 1-1-1995 ten aanzien
van afschermingen en
noodvoorzieningen;
§ aanbrengen van
waarschuwingsopschriften;
§ testen van machines;
§ rapportage van uitgevoerde
keuringen.

Cursusduur
1 dag

Doelgroep
De cursus is bedoeld voor
technische medewerkers die worden
ingezet als keurmeester voor
grondverzetmachines.
Certificaat
Na afloop van de cursus wordt een
certificaat keurmeester hoogwerkers
verstrekt.
Locatie
De cursus keuren hoogwerkers wordt
verzorgd in het Ingenium Keurmeester
Praktijkcentrum in Lexmond. Indien
gewenst kan een in-company opleiding
georganiseerd worden.
Cursuskosten
Voor in-company cursussen zijn de
kosten afhankelijk van het aantal
deelnemers, de locatie, bedrijfsspecifieke
wensen, enz. De inhoud van de cursus
kan volledig op uw bedrijf en
arbeidsmiddelen worden afgestemd. Wij
zenden u graag een op maat gesneden
offerte.
Interesse? Vraag ons om nadere
informatie!
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