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Bestuurder hoogwerker 

 
WAT IS HET DOEL VAN DEZE OPLEIDING? 

Werken met een hoogwerker is niet zonder risico. Arbeidsongevallen of schade zijn dikwijls het gevolg van 
verkeerd of onoordeelkundig gebruik. 

Of iemand nu dagelijks of sporadisch werkt met een hoogwerker, de wetgeving schrijft voor dat de gebruiker van 
dit arbeidsmiddel een degelijke opleiding moet gevolgd hebben. 

In deze opleiding leert u als beginnend of als ervaren bedienaar efficiënt, doeltreffend en veilig werken met de 
hoogwerker. 

De deelnemers zijn, na het volgen van de opleiding en met positieve evaluatie in staat om op een veilige en 
verantwoorde manier om te gaan met de hoogwerker. 

TOELATINGSVOORWAARDEN 

 De deelnemers aan deze opleiding moeten minimum 18 jaar zijn op het moment dat de lessen 
plaatsvinden 

 Het dragen van veiligheidsschoenen, een veiligheidsharnas en een veiligheidshelm tijdens de praktijkles 
is verplicht 

 Het is verboden om onder invloed van alcohol of andere verdovende middelen deel te nemen aan deze 
opleiding 

 Personen die de functie van bestuurder hoogwerker willen uitoefenen moeten medisch gekeurd worden. 
Hiervoor spreekt men af met de werkgever 

PROGRAMMA 

 Waarom een opleiding tot bestuurder hoogwerker? 

 Ongevallen met hoogwerkers 

 Wetgeving: de bedienaar, keuring hoogwerker 

 Verantwoordelijkheden van de bestuurder van een hoogwerker 

 Soorten hoogwerkers 

 Algemene veiligheidsregels: 

o Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's) 

o Controle en controlelijst 

o Opstelling van de hoogwerker: stabiliteit 

o Betreden en verlaten van de hoogwerker 

o Bediening van de hoogwerker 

o Werken in de werkbak 

o Rijden, manoeuvreren en parkeren van de hoogwerker 

o Werken in de nabijheid van elektrische leidingen 

o Werken bij slecht weer 

o Orde en netheid 

o Werken in besloten / gevaarlijke ruimtes 

o Transport van de hoogwerker 

o Bijtanken diesel, opladen batterijen 

o Onderhoud en defecten 

 Praktische oefeningen 

 Evaluatietest theorie en praktijk 

 

PRAKTISCH 

 

WANNEER  Zaterdag 23 februari 2019 van 8:30 tot 12:30 (theorie) en van 13:00 tot 17:00 (praktijk) 

DUUR  volledige zaterdag (2 x 4uur) 

LESPLAATS  Stadsbestuur Ieper - Administratief Centrum Auris, Ter Waarde 1 , 8900 Ieper 

PRIJS  € 225 (excl. BTW) per deelnemer 

INSCHRIJVEN info@iebeve.be 

 


