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Info & Inschrijving:

Doel:

• Complexe lasten - met ongekend zwaartepunt of 
onduidelijke aanslagpunten - aanslaan en uitwijzen

• Inzichten verwerven om het juiste aanslagmateriaal 
te selecteren en de best toepasbare aanslagtechniek 
toe te passen bij verschillende typen van lasten

• Lasten in evenwicht en stabiel hijsen

• Communicatietechnieken verwerven om met de 
bedienaar van het hijsmiddel te kunnen 
samenwerken

Praktische info:

Groepsgrootte:
Max. 6 personen

Duur en schema:
• 1 dag
• 8u00 – 16u00

Locaties:
In uw vestiging en/of aangepast 
aan uw specifieke noden en/of 
situatie.

Kledij / PBM’s:
Min. verplicht: veiligheidshelm, -
handschoenen en –schoenen

Assessment:
Hulp nodig om de specifieke
noden voor je opleiding 
te bepalen?
Q-Academy kan op 
voorhand een doorlichting 
uitvoeren en je hierin correct te 
adviseren.

Certificaat:
• Elke deelnemer ontvangt een 

deelname-attest.
• Mogelijkheid tot behalen van een IS-

006-diploma
• Examens (theorie en praktijk) 

kunnen worden georganiseerd 
mits bijkomende afspraken.

• Kandidaat moet slagen voor 
de examens

• Geldigheid diploma: 5jaar

Opleiding

Aanslaan lasten
Kritieke lasten (*IS-006)

Programma: Conform VCA-RRT: IS-006

Theorie:

• Wetgeving, normen en regels voor de rigger
• Correcte selectie van het aanslagmateriaal
• Visuele controle aanslagmateriaal en 

gebreken rapporteren
• Basis + complexe aanslagtechnieken
• Werken met takels
• Bepalen zwaartepunt en aanslagpunten
• Lasten opnemen, veilig en doeltreffend 

verplaatsen, afzetten
• De conventionele seintechnieken 

tussen rigger en bedienaar hijstoestel
• Werken met hijsvergunning

Praktijk:

• Dagelijkse controle aanslagmateriaal 
uitvoeren, rapporteren

• Aanslagmateriaal selecteren op basis van type, 
vorm en gewicht v/e last

• Aanslagtechnieken selecteren op basis van type 
en vorm v/e last en toepassen

• Bepalen zwaartepunt – lasten in evenwicht hijsen
• Werken met lastentabellen
• Lasten hijsen en verplaatsen
• Begeleiden van lasten.
• Communicatietechnieken toepassen

Doelgroep:

Iedereen die complexe (kritieke) lasten moet 
aanslaan en uitwijzen.

Nu ook via e-learning mogelijk
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