Opleidingen gemechaniseerde beroepen
VOOR KRAANMANNEN EN BOUWPLAATSMACHINISTEN
De aankoop en het gebruik van bouwplaats-en hijsmachines machines vertegenwoordigen een
belangrijke investering voor uw bedrijf. Het is dan ook belangrijk dat deze machines efficiënt
en veilig gebruikt worden. Via een opleiding verhoogt de gebruiker zijn bekwaamheid en leert
hij zorg te dragen voor deze machine.
Certificaten en attesten

Constructiv-kantoor). Ook andere, via Constructiv erkende
centra, kan u inschakelen voor deze machinale opleidingen.
Informeer u vooraf of u voor een bepaalde werf of opdrachtgever een specifiek attest nodig hebt (vb risicovolle taken
BESACC). Uw regionaal kantoor van Constructiv kan dan de
juiste opleidingspartners voor u selecteren.
Interne opleidingen: de opleiding wordt door een ervaren
personeelslid van het bedrijf verstrekt aan de arbeiders.
Deze interne lesgever beschikt naast een mentorattest zelf
over een opleidingsattest van deze machine (organisatie
gebonden aan bepaalde voorwaarden).

Vanuit de wetgevende basis der Codex over het welzijn op
het werk staat duidelijk dat mobiele arbeidsmiddelen met
eigen aandrijving enkel bestuurd mogen worden door personen
die een geschikte opleiding genoten. (overeenkomstig artikel
IV. 3-7 van de Codex over het welzijn op het werk - Mobiele
arbeidsmiddelen al dan niet met eigen aandrijving).
Een bewijs van de verworven competenties, ook voor uw
ervaren werknemers, geeft naar de wetgever uw aandacht
weer voor een optimale veiligheidssituatie in het werken
met bouwmachines. Daarom worden er na een opleiding,
examen of test attesten en certificaten afgeleverd.

Type opleidingen

Soorten machines

• Basisopleiding: voor kraanmannen of bouwplaatsmachinisten met weinig of geen praktijkervaring
Theoretische opleiding, gevolgd door een intensieve praktijkopleiding (met aandacht voor veilig bedienen)
• Bekwaamheidstesten: voor ervaren professionals
Theoretische kennistest gevolgd door praktische proeven
• Bijscholingen: voor ervaren machinisten
Navorming (bv. GPS-begeleidingssysteem voor de machines)
• Opfrissingsopleidingen “refresh”: voor ervaren machinisten die al een brevet hebben
Opfrissing over veilig bedienen, technologische nieuwigheden, enz.

• Kranen: torenkraan, snelopbouwkraan
• Hijstoestellen: mobiele kraan met telescopische giek,
autolaadkraan, verreiker, hoogwerker
• Grondverzetmachines: hydraulische graafmachine, minigraver, wiellader, bulldozer, dumper, verdichtingsmachine

Erkende Opleidingscentra
VDAB in Vlaanderen, Forem in Wallonië en Bruxelles Formation organiseren, in samenwerking met Constructiv,
opleidingen en bekwaamheidstesten voor gemechaniseerde
beroepen (opleidingsaanbod ter beschikking bij uw regionaal

Machines voor gemechaniseerde beroepen
BOUWPLAATSMACHINES

HEFTOESTELLEN
(behandelingstoestellen, ...)

HIJSTOESTELLEN

Lasten/personen bovenop de vorken,
in een werkbak, ...

Lasten onder de haak, ...

Vaste/roterende verreiker

Verreiker met vorken

Verreiker met hijsfunctie (lier, ...)

Graafmachine/minigraver op rupsen/
banden

Graafmachine/minigraver met vorken

Graafmachine/minigraver met
hijsfunctie

Knikwiellader

Knikwiellader met vorken

Knikwiellader met hijsfunctie

Bulldozer

Hoogwerker/schaarlift (personen
heffen)

Torenkraan Snelopbouwkraan
(SOK)

Verdichtingsmachine/finisher

Autolaadkraan

Autolaadkraan

Knikdumper/vaste dumper

Vorkheftruck

Vorkheftruck met hijsinrichting

Nivelleermachine

Personenlift, goederenlift, ...

Mobiele kraan (op rupsen/banden)
met telescopische giek/met kabels

Merken: CATERPILLAR / KOMATSU / HITACHI /
LIEBHERR / TAKEUCHI / KOBELCO / KUBOTA /
JCB / VOLVO / HYUNDAI / DOOSAN / BOBCAT /
YANMAR / AIRMAN/ …

Merken: PALLFINGER / MANITOU / MERLO /

Merken: LIEBHERR / POTAIN / ARCOMET /
TEREX COMEDIL / WOLFFKRAN / PEINER /
SPIERING / SENNEBOGEN / GROVE / VICARO
/ GRU DALBE / FM GRU / CONDETTA / …

HAULOTTE / JLG / DIECI / ...

TOEBEHOREN: bak / grijper / vorken / lier / tiltrotator / 2D-3D-gps

Wist u dat?
Een opdrachtgever of hoofdaannemer kan een
bekwaamheidsattest vragen aan uw arbeider
die “mobiele arbeidsmiddelen met eigen aandrijving” gebruikt (hydraulische graafmachine,
heftoestellen, hoogwerker, ...).
Inlichtingen en inschrijvingen
Heeft u interesse in opleidingen, bekwaamheidstesten of bijscholingen?
Wacht niet langer om u in te schrijven, het
aantal plaatsen is beperkt!
Financiële tussenkomst
van Constructiv
• Constructiv biedt een tussenkomst in de
opleidingskost en de loonkost.
• Voor meer informatie over de bestaande sectorale tussenkomsten kunt u contact opnemen met uw regionaal Constructivkantoor.
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