Opleidingsplan Code 95 CCV – U17-1 Chauffeur autolaadkraan laden en lossen 7 uur regulier
en opgeknipt
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U17-1 Gebruik laad- en losmiddelen, regulier en in dagdelen
1545F8
Chauffeur autolaadkraan laden en lossen
Algemeen
De cursist kan controle van, onderhoud aan het werk met een autolaadkraan veilig en verantwoord
uitvoeren, rekening houdend met verkeersregels, veiligheids- en bedrijfsvoorschriften, en in de
praktijk toepassen. De cursist beschikt over kennis en vaardigheden voor het veilig en vakkundig
bedienen van een autolaadkraan.
Beroepschauffeurs in bezit van minimaal een geldig rijbewijs C en/of D
De cursus heeft als doelstellingen
• Een lading kunnen vervoeren met in achtneming van de voorschriften inzake veiligheid en goed
gebruik van het voertuig (1.4)
• Bedacht zijn op de gevaren van het verkeer en op de arbeidsongevallen (3.1)
• Fysieke risico’s kunnen voorkomen (3.3)
Theorie 7 uur regulier en opgeknipt
Inhoud van de training
Theorie
• Wet- en regelgeving
• Opbouw en werking van het laad- en losmaterieel
• Onderhoud en keuringen
• Bediening en ergonomie
• Lastbehandeling
• Veiligheid
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Vrije ruimte:
Docent/trainer:

10. Leermiddelen deelnemer:

Praktijk
• Gebruiksgereed maken
• Preventieve controle
• Dagelijks onderhoud
• Bediening
• Lastbehandeling
• Veiligheid
• Milieuverantwoord werken
De zogenaamde vrije ruimte maximaal 1.5 uur wordt in dit opleidingsplan niet ingevuld.
Kwalificatie
• Geldig TCVT certificaat Machinist Autolaadkraan
• Beschikt over goede didactische vaardigheden
• Geldig rijbewijs voor het voertuig waarop de kraan is gemonteerd.
• Geen

11. Leermiddelen docent:
•

Lesboek Sectorsupport
PowerPoint presentatie
• Meerkeuzevragen/ controlevragen
•

Hulpmiddelen
• Beamer
• Board / Flipover
• Opleidingsplan (zoals ingediend bij CCV)
• Goedgekeurde en werkende autolaadkraan waarmee het eigen voertuig geladen en gelost kan
worden, hijsgereedschap en verschillende lasten met verschillende afmetingen en materialen.
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Maximum aantal deelnemers per docent
• Per docent theorie 16 deelnemers
• Per docent praktijk 8 deelnemers
• Per voertuig 8 deelnemers
Dit lesplan kan gebruikt worden voor een training bestemd voor de volgende laad- en losmaterieel:
• Autolaadkraan
In dit lesplan zijn de leermiddelen als zodanig genoemd.
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