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TRAINING CENTER

OVER ONS

NOTHING TOO HEAVY, NOTHING TOO HIGH

Sinds 2017 heeft Sarens een eigen in-house training center, gesitueerd op de Sarens terreinen 
in Wolvertem. Het training center is er in de eerste plaats voor de opleiding van Sarens 
medewerkers, maar ook onze klanten kunnen er terecht. Wij streven naar een perfecte balans 
tussen theoretische en toegepaste kennis, inclusief praktijkervaring, zodat de uitdagingen van 
vandaag en morgen op een professionele en correcte manier kunnen worden aangegaan. 

Door onze eigen medewerkers op te leiden, kunnen we een stap verder gaan dan 
de opgelegde voorwaarden, de competenties beter inschatten en versterken. 
Uiteindelijk is het ons doel om opleidingen van de hoogste kwaliteit te bieden.
Het aantal deelnemers per opleiding is beperkt om een kwalitatieve opleiding te garanderen.

Dit past in het algemeen kader van het veiligheidsmanagement bij Sarens waar het 
algemene veiligheidsvoorschrift nr° 5 luidt: “Er zal geen toestel of machine worden 
bediend, zonder de nodige toestemming, opleiding, training en certificering.” 
In al onze opleidingen wordt dan ook de nadruk op een correct veiligheidsgedrag gelegd, 
waarbij het dragen van persoonlijke beschermmiddelen en de correcte toepassing 
van de beproefde veiligheidsmaatregen bij werken op hoogte, primeren.

Het Sarens training center is erkend als opleidings- en examencentrum voor 
opleidingen in het kader van risicovolle taken volgens BeSaCC-VCA, waarvoor 
het training center succesvol de audits door QFor is ondergaan. 

Met de toevoeging van ECOL (European Crane Operator Licence) aan het aanbod van 
het training center, steunt en promoot Sarens het belang van de vakbekwaamheid en 
garantie van een uniform certificaat voor kraanmachinisten binnen Europa.

In 2021 is het terrein van het training center vernieuwd en vergroot tot 28 x 58 m2.

In 2022 hebben onze trainers TCVT erkenning behaald en is het terrein van 
het training center goedgekeurd als examenlocatie, waardoor het training 
aanbod uitgebreid is met de TCVT opleiding en bijscholingen.

Als intern training center hebben we de flexibiliteit om ons aanbod af te stemmen op de interne vragen 
en noden. Naast eigen werknemer kunnen ook werknemers van onze klanten hiervoor inschrijven. Onze 
expertise en flexibiliteit maken het tevens mogelijk om desgevallend een opleiding op maat aan te bieden.

Wij kijken ernaar uit u op één van onze opleidingen te mogen verwelkomen.
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Leer veilig en doeltreffend om te gaan 
met persoonlijke valbeveiliging.

DOELGROEP: 
Medewerkers die zich bij de uitvoering van hun 
werkzaamheden mogelijk moeten beschermen 
met persoonlijke valbeschermingsmiddelen.

TTOELATINGSVOORWAARDEN:
• Minimale leeftijd van 18 jaar;
• Beschikken over een verklaring  
   van medische geschiktheid.

AANBOD:
Opleiding: 0,5 dag 
Theorie examen: 30 minuten 
Praktijk examen: 15 minuten
Taal: Nederlands / Engels

INHOUD:
Theorie: 

• Inhoud veiligheidsfunctie;
• Interpreteren en naleven werkvergunningen;
• Algemene veiligheidsregels;
• Valgevaar en – risico;
• Inspectie-, zorg- en onderhoudsprocedures;
• Krachten op het lichaam en demping van een val;
• Aspecten van een goede verankering;
• Manipulatie van uitrusting en belasting;
• Gebruik van verankeringspunt, vanglijn,  
   schokdemper en antivaltoestel.

Praktijk: 
• Harnas aantrekken en aanpassen;
• Algemene veiligheidsregels;
• Uitrusting en lasten kunnen manipuleren;
• Gebruik verankeringspunt, vanglijn,         
   schokdemper en antivaltoestel.

GELDIGHEIDSDUUR CERTIFICAAT:
Maximaal 10 jaar. 
Iedere 5 jaar doet het bedrijf een evaluatie om na te gaan 
of de medewerker nog aan de voorwaarde voldoen. 

PRAKTISCHE INFO:
• Maximaal aantal deelnemers: 5; 
• PBM’s en fluo hesje meebrengen;
• Geen hoogtevrees.

AV-006 WERKEN MET PERSOONLIJKE VALBESCHERMING
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Leer veilig en doeltreffend met een 
mobiele kraan te werken.

DOELGROEP:
Elke toekomstige machinist van mobiele kranen op 
rupsen / autotruck / ruw terreinkraan / wegterreinkraan. 
Iedere medewerker die op een veilige manier kranen 
in werfomstandigheden moet kunnen bedienen. 

TOELATINGSVOORWAARDEN:
• Minimale leeftijd van 18 jaar;
• Beschikken over een verklaring  
   van medische geschiktheid.

AANBOD:
Opleiding - met ervaring: 5 dagen 
Theorie examen: 30 minuten 
Praktijk examen: 45 minuten 
Taal: Nederlands / Engels

INHOUD:
Theorie: 

• Inhoud van de veiligheidsfunctie;
• Werkvergunningen interpreteren en naleven;
• Normen en wetgeving betreffende  
   voorschriften en keuringen;
• Voorbereidende werken inzet mobiele kraan;
• Types mobiele kranen, onderdelen  
   en vitale beveiligingen;
• Kennis onderhoud, inspectie en   
   dagelijks toezicht materiaal;
• Aanslagmaterialen, zwaartepunt en 
gewicht van lasten kennen;
• Regels verplaatsen mobiele kranen;
• Storingen herkennen, beoordelen 
en eventueel verhelpen;
• Standaard veiligheidsmaatregelen  
   gebruik mobiele kraan;
• Maatregelen beëindigen werken;
• Milieuaspecten ;
• Communicatie op werven.

AV-013 WERKEN MET MOBIELE KRAAN (RUPSEN / AUTOTRUCK / RUW 
TERREINKRAAN)

PRAKTISCHE INFO:
• Maximaal aantal deelnemers: 2; 
• PBM’s en fluo hesje meebrengen.

Praktijk: 
• Uitvoeren voorbereiding inzet mobiele kraan;
• Inspectie mobiele kraan;
• Aanslaan diverse lasten met diverse methodes;
• Hijswerkzaamheden kunnen uitvoeren
   en beweging controleren;
• Lastentabellen lezen;
• Mobiele kraan verplaatsen;
• Dagelijks onderhoud uitvoeren;
• Storingen herkennen;
• Risico’s herkennen en beheersmaatregelen nemen;
• Werken beëindigen en materiaal opbergen;
• Mobiele kraan klaarmaken voor transport.

GELDIGHEIDSDUUR CERTIFICAAT:
Maximaal 10 jaar. 
Iedere 5 jaar doet het bedrijf een evaluatie om na te gaan 
of de medewerker nog aan de voorwaarde voldoen. 



SARENS | TRAINING CENTER - 10



Leer veilig en doeltreffend met een 
vorkheftruck te werken.

DOELGROEP:
Medewerkers die met een vorkheftruck moeten werken 
op een bedrijfsterrein, in installaties, werkplaatsen, 
magazijnen waarbij de opdrachten een zekere 
moeilijkheidsgraad hebben, bv. stapelen in de hoogte, 
rijden en stapelen in een beperkte ruimte, onder 
tijdsdruk, in de omgeving van belangrijke installaties, 
intensief laden en lossen, in plaatsen met verkeer 
van personen en/of andere verkeersmiddelen. Voor 
medewerkers die in de (petro)chemie werken, moet 
dit examen afgelegd worden in een erkend centrum. 

TOELATINGSVOORWAARDEN:
• Minimale leeftijd van 18 jaar;
• Beschikken over een verklaring  
   van medische geschiktheid.

AANBOD:
Opleiding: 

• Zonder ervaring: 2 dagen 
• Met ervaring: 1 dag 

Theorie examen: 30 minuten 
Praktijk examen: 30 minuten
Taal: Nederlands / Engels

INHOUD:
Theorie: 

• Uitleggen wat een vorkheftruck is;
• Werkzaamheden noemen waarvoor een  
   vorkheftruck kan ingezet worden;
• Herkennen van aanverwante transportmiddelen  
   voor horizontaal en verticaal transport;
• Opsommen van hulpmiddelen voor
   horizontaal en verticaal transport en het  
   behandelen van speciale lasten;
• Verschillende soorten palletten en
   opslagmethodes herkennen;
• Belangrijke begrippen i.v.m. de bouw
   van de vorkheftruck uitleggen;
• Verschillende types aandrijvingen
   met hun toepassingen;
• Basisregelgeving voor het gebruik van een
   vorkheftruck op de juiste manier interpreteren.
• Veiligheidsregels en de verkeersregels
   op de juiste manier interpreteren;
• Factoren die de stabiliteit beïnvloeden;
• Interpreteren van laaddiagrammen;
• Onderdelen startcontrole;
• LMRA uitvoeren.

GELDIGHEIDSDUUR CERTIFICAAT:
Maximaal 5 jaar.

PRAKTISCHE INFO:
• Maximaal aantal deelnemers: 5;
• PBM’s en fluo hesje meebrengen.

Praktijk: 
• Uitvoeren startcontrole
• Slalom uitvoeren, vooruit en
   achteruit;
• Rijden door smalle doorgang, vooruit en achteruit;
• Laden en lossen van container of vrachtwagen, 
palletten naast elkaar op volle breedte;
• Opnemen en verplaatsen van hoge last;
• Geladen palletten stapelen in rekken;  
• Rijden op en van een helling;
• Verplaatsen en stapelen van 
stapelboxen, type gitterboxen; 
• Lange last vooruit en achteruit 
verplaatsen door smallere doorgang;
• Parkeren van vorkheftruck op voorziene plaats.
• Laden van tractiebatterij, taken van 
diesel en vervangen LPG-gasfles.

IS-001 WERKEN MET VORKHEFTRUCK
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Leer veilig en doeltreffend met een 
hoogwerker te werken.

DOELGROEP:
Medewerkers die op een bedrijfsterrein, in installaties, 
werkplaatsen, magazijnen,… zich verplaatsen en 
werkzaamheden in de hoogte verrichten met behulp van 
een zelfrijdende hoogwerker (knikarm of telescoop).  
Voor medewerkers die in de (petro)chemie werken, moet 
dit examen afgelegd worden in een erkend centrum. 

TOELATINGSVOORWAARDEN:
• Minimale leeftijd van 18 jaar;
• Beschikken over een verklaring
   van medische geschiktheid.

AANBOD:
Opleiding: 

• Zonder ervaring: 2 dagen 
• Met ervaring: 1 dag 

Theorie examen: 40 minuten 
Praktijk examen: 30 minuten 
Taal: Nederlands / Engels

INHOUD:
Theorie: 

• Wat is een hoogwerker en waarvoor
   kan het ingezet worden;
• Types hoogwerkers en hun beperkingen;
• Verschillende hef- en gieksystemen;
• Types aandrijvingen en hun toepassingen;
• Besturingsmodi;
• Basisregelgeving in gebruik hoogwerker;
• Veiligheidsvoorschriften;
• Omgevingsrisico’s en veiligheidsmaatregelen;
• Invloed en gevaren van zijdelingse belastingen;
• Uitvoeren van LMRA (laatste minuut risico analyse);
• Begrippen bedieningsorganen;
• Samenstellende onderdelen
   werkplatform opnoemen;
• Pictogrammen op een hoogwerker;
• Structuur hefonderdelen en volgorde bediening;
• Begrippen stabiliteit;
• Onderdelen startcontrole.

GELDIGHEIDSDUUR CERTIFICAAT:
Maximaal 5 jaar.

PRAKTISCHE INFO:
• Maximaal aantal deelnemers: 5;
• PBM’s en fluo hesje meebrengen;
• Geen hoogtevrees.

Praktijk: 
• Startcontrole uitvoeren;
• Hoogwerker op maximale hoogte
   brengen en enkele meters verrijden;
• Vooruit en achteruit rijden in een nauwe doorgang;
• Vooruit en achteruit slalom uitvoeren;
• De hoogwerker schuin opstellen t.o.v. een
   object in de hoogte en object benaderen;
• Object in de hoogte achter
   opstaand obstakel benaderen;
• Hoogwerker veilig parkeren en tractiebatterij
   opladen, respectievelijk tanken. 

IS-005 WERKEN MET ZELFRIJDENDE HOOGWERKER
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Leer veilig en doeltreffend gecombineerde of 
moeilijk te hanteren lasten aanslaan en uitwijzen.

DOELGROEP:
Medewerkers die op een bedrijfsterrein in installaties, 
werkplaatsen of laboratoria, bij de uitvoering van 
hijswerken kritieke lasten moeten aanslaan en 
verplaatsen en/of deze werken moeten coördineren. 
Voor medewerkers die in de (petro)chemie werken , moet 
dit examen afgelegd worden in een erkend centrum. 

TOELATINGSVOORWAARDEN:
• Minimale leeftijd van 18 jaar;
• Beschikken over een verklaring
   van medische geschiktheid.

AANBOD:
Opleiding: 

• Zonder ervaring: 4 dagen 
• Met ervaring: 2 dagen 

Theorie examen: 30 minuten 
Praktijk examen: 45 minuten 
Taal: Nederlands / Engels

INHOUD:
Theorie: 

• Definitie kritieke lasten;
• Risico’s bij het aanslaan en verplaatsen van lasten;
• Wetgeving en normen;
• Keuringen en reglementeringen;
• Basiskarakteristieken last;
• Krachten in aanslagmateriaal;
• Basisbegrippen belasting;
• Basisbegrippen hijstoebehoren en
   berekenen belasting hijstoebehoren;
• Wettelijke hand- en armseinen;
• Toepassingsbereik, voor- en
   nadelen van verschillende soorten
   aanslagmateriaal en hijstoebehoren;
• Onderhoud, de controle en opslag van
   verschillende soorten aanslagmateriaal;
• Gegevens interpreteren op aanslagmateriaal;
• Veilig aanslaan van een last met verschillende
   aanslagmaterialen en toebehoren in
   functie van de aard van de last;
• Aandachtspunten risicoanalyse hijswerkzaamheden.

GELDIGHEIDSDUUR CERTIFICAAT:
Maximaal 5 jaar.

PRAKTISCHE INFO:
• Maximaal aantal deelnemers: 5;
• PBM’s en fluo hesje meebrengen.

Praktijk: 
• Een ingewikkelde constructie met een
   moeilijk te bepalen zwaartepunt aanslaan
   met oog op het correct positioneren;
• Een zware last met onevenwicht aanslaan;
• Een elektromotor correct aanslaan,
   verplaatsen en op fundering plaatsen;
• Een lange last aanslaan, rechtzetten en
   correct in een andere richting neerleggen;
• Een last begeleiden langsheen een parcours.

IS-006 AANSLAAN EN UITWIJZEN VAN KRITIEKE LASTEN
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Leer veilig en doeltreffend een rolbrug te bedienen.

DOELGROEP:
Medewerkers die werken met een rolbrug met 
kabelbediening en/of afstandsbediening.

TOELATINGSVOORWAARDEN:
• Minimale leeftijd van 18 jaar;
• Beschikken over een verklaring
   van medische geschiktheid.

AANBOD:
Opleiding: 

• Zonder ervaring: 2 dagen 
• Met ervaring: 1 dag 

Theorie examen: 15 minuten 
Praktijk examen: 30 minuten 
Taal: Nederlands / Engels

INHOUD:
Theorie: 

• Inhoud veiligheidsfunctie;
• Werkvergunningen interpreteren en naleven;
• Basiswetgeving rolbrugbestuurder;
• Keuringsvereisten hijswerktuigen
   en aanslagmateriaal kennen;
• Risico’s eigen aan het toestel en ruimte kunnen
   vastleggen, analyseren en contoleren;
• Veiligheidsvoorschriften;
• Belangrijke begrippen i.v.m. de bouw
   en functies van rolbrug kennen;
• Types rolbruggen en hun toepassingsgebied;
• Aandachtspunten bij veilige lastbehandeling;
• Aanslagmateriaal en hijstoebehoren;
• Materialen correct stockeren;
• Verwisselbaar aanslagmateriaal;
• Verschillende aanslagmethodes;
• Visuele controle;
• Gebruik beschermingsmiddelen;
• Seinen bij werken met twee of meer personen.

GELDIGHEIDSDUUR CERTIFICAAT:
Maximaal 10 jaar. 
Iedere 5 jaar doet het bedrijf een evaluatie om na te gaan 
of de medewerker nog aan de voorwaarde voldoen.

PRAKTISCHE INFO:
• Maximaal aantal deelnemers: 5;
• PBM’s en fluo hesje meebrengen.

Praktijk: 
• Veiligheidsregels;
• Dagelijkse controle uitvoeren en rapporteren;
• Gebruik bedieningsorgaan;
• Werkhoogte respecteren;
• Lasten aanslaan;
• Slingerbeweging kunnen dempen en vermijden;
• Toepassen van gebarentekens;
• Foutloos parcours maken – verticale,
   horizontale en gecombineerde bewegingen;
• Manoeuvreren met diverse lasten;
• Omdraaien van lasten;
• Negatieve belasting kunnen vermijden;
• Afstanden kunnen schatten;
• De rolbrug juist kunnen parkeren.

IS-011 WERKEN MET ROLBRUG
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Leer veilig en doeltreffend met een 
roterende verreiker te werken.

DOELGROEP:
Medewerkers die met een roterende verreiker 
moeten werken op een bedrijfsterrein, in installaties, 
stapelen op afstand en in de hoogte, rijden en 
stapelen in een beperkte ruimte, onder tijdsdruk, in 
de omgeving van belangrijke installaties, laden en 
lossen van vrachtwagen, in plaatsen met verkeer 
van personen en/of andere verkeersmiddelen. 
Voor medewerkers die in de (petro)chemie werken, moet 
dit examen afgelegd worden in een erkend centrum. 

TOELATINGSVOORWAARDEN:
• Minimale leeftijd van 18 jaar;
• Beschikken over een verklaring van medische
   geschiktheid.

AANBOD:
Opleiding: 

• Zonder ervaring: 3 dagen 
• Met ervaring: 2 dagen 

Theorie examen: 30 minuten 
Praktijk examen: 30 minuten 
Taal: Nederlands / Engels

INHOUD:
Theorie: 

• Definitie verreiker en zijn verschillende toepassingen;
• Werkzaamheden waarvoor verreiker
   kan ingezet worden;
• Aanverwante transportmiddelen voor
   horizontaal en verticaal transport;
• Hulpmiddelen voor horizontaal en verticaal
   transport en behandelen speciale lasten;
• Verschillende soorten palletten en opslagmethodes;
• Belangrijke begrippen i.v.m. de
   bouw van een verreiker;
• Basisregelgeving gebruik verreiker;
• Veiligheidsregels en verkeersregels;
• Factoren die stabiliteit beïnvloeden;
• Laaddiagram;
• Onderdelen startcontrole;
• Laatste Minuut Risicoanalyse LMRA uitvoeren;

GELDIGHEIDSDUUR CERTIFICAAT:
Maximaal 5 jaar.

PRAKTISCHE INFO:
• Maximaal aantal deelnemers: 4;
• PBM’s en fluo hesje meebrengen.

Praktijk: 
• Uitvoeren startcontrole;
• Slalom uitvoeren, vooruit en
   achteruit, met 4 wielbesturing;
• Rijden door smalle doorgang, vooruit en achteruit;
• Opnemen op de vorken, verplaatsen
   en afzetten van hoge last;
• Diverse lasten op de vorken op een
   hoogte afzetten en opnemen;
• Lange last verplaatsen van
   hoogte naar de grond of omgekeerd;
• Parkeren van verreiker op voorziene plaats.

IS-031 WERKEN MET ROTERENDE VERREIKER
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IS-032 WERKEN MET ROTERENDE VERREIKER MET HIJSFUNCTIE

Leer veilig en doeltreffend met een roterende 
verreiker met hijsfunctie te werken.

DOELGROEP:
Medewerkers die met een roterende verreiker moeten 
werken en met een aangepast hijsmiddel hangende 
lasten moeten verplaatsen op een bedrijfsterrein, in 
installaties, stapelen op afstand en in de hoogte, rijden 
en stapelen in een beperkte ruimte, onder tijdsdruk, 
in de omgeving van belangrijke installaties, laden 
en lossen van vrachtwagen, in plaatsen met verkeer 
van personen en/of andere verkeersmiddelen. 
Voor medewerkers die in de (petro)chemie werken, moet 
dit examen afgelegd worden in een erkend centrum. 

TOELATINGSVOORWAARDEN:
• Minimale leeftijd van 18 jaar;
• Beschikken over een verklaring van medische
   geschiktheid.

AANBOD:
Opleiding: 

• Zonder ervaring: 4 dagen 
• Met ervaring: 2 dagen 

Theorie examen: 40 minuten 
Praktijk examen: 45 minuten 
Taal: Nederlands / Engels

INHOUD:
Theorie: 

• Definitie verreiker en zijn verschillende toepassingen;
• Werkzaamheden waarvoor verreiker
   kan ingezet worden;
• Aanverwante transportmiddelen voor
   horizontaal en verticaal transport;
• Hulpmiddelen voor horizontaal en verticaal
   transport en behandelen speciale lasten;
• Verschillende soorten palletten en opslagmethodes;
• Belangrijke begrippen i.v.m. de
   bouw van een verreiker;
• Basisregelgeving gebruik verreiker met hijsfunctie;
• Veiligheidsregels en verkeersregels;
• Aandachtspunten aanslaan van lasten;
• Factoren die stabiliteit beïnvloeden;
• Reglementaire hand- en armseinen;
• Laaddiagram;
• Onderdelen startcontrole;
• Laatste Minuut Risicoanalyse LMRA uitvoeren.

GELDIGHEIDSDUUR CERTIFICAAT:
Maximaal 5 jaar.

PRAKTISCHE INFO:
• Maximaal aantal deelnemers: 4;
• PBM’s en fluo hesje meebrengen.

Praktijk: 
• Uitvoeren startcontrole;
• Slalom uitvoeren, vooruit en 
achteruit, met 4 wielbesturing; 
• Rijden met een hangende last door smalle 
doorgang, vooruit en achteruit;
• Opnemen op de vorken, verplaatsen 
en afzetten van hoge last;
• Diverse lasten op de vorken op een 
hoogte afzetten en opnemen;
• Lange liggende last rechtzetten en in een 
andere aangeduide richting neerleggen;
• Hangende last verplaatsen doorheen een slalom, 
langs, door en boven hindernissen en juist afzetten;
• Neutraliseren van het slingeren van een last;
• Parkeren van verreiker op voorziene plaats.



SARENS | TRAINING CENTER - 22



ECOL

Leer veilig en doeltreffend met een kraan te werken.

DOELGROEP:
Medewerkers die met een kraan moeten werken.
ECOL staat voor European Crane Operator Licence. 
ECOL werd opgericht door ESTA, de Europese 
vereniging voor abnormaal wegransport en mobiele 
kranen, om binnen Europa de norm te worden 
als uniform certificaat voor kraanmachinisten.

TOELATINGSVOORWAARDEN:
• Minimale leeftijd van 18 jaar;
• Beschikken over een verklaring van medische
   geschiktheid;
• Rijbewijs C; 
• Basiskennis Engels.

AANBOD:
Opleiding: 

• ECOL-6: 31 dagen (6 weken)    
     minder dan 4 jaar ervaring 
• ECOL-3 : 16 dagen (3 weken) 
     tussen 4 en 8 jaar ervaring 
• ECOL-1: 6 dagen (1 week) 
     meer dan 8 jaar ervaring  
• ECOL-R : 3 dagen 
     hernieuwing gedurende 5 jaar geldigheid

Examen: 1 dag, inclusief Engelse taaltest.

INHOUD:
Theorie: 

• Rol en verantwoordelijkheid van een kraan operator; 
• Voorbereiding van het werk; 
• Transport en manoeuvres; 
• Voorbereiding van het werk op site; 
• Kraan operationeel zetten; 
• Uitvoeren van hijswerken; 
• Afwerken van de taak; 
• Kennis en kunde: veiligheid en gezondheid; 
• Gebruik van een mobiele kraan waarvoor bedoeld. 

GELDIGHEIDSDUUR CERTIFICAAT:
Het certificaat is 5 jaar geldig. Het certificaat kan verlengd 
worden indien er aan alle voorwaarden voldaan is: 

• Volgen van twee tussentijdse trainingsdagen
   (ECOL-R) waarvan de eerste training dag valt in
   de eerste 36 maand van de periode en de tweede
   training dag valt na een periode van 36 maand. 
• Gedurende deze 5 jaar minimaal 2500 draai
   uren op de kraan, waarvan minimaal 500
   uren in de laatste 2 jaar dienen te vallen. 
• Aanvullen van het ECOL skillrecord  

Zolang de kraan operator iedere 5 jaar aan de voorwaarde 
blijft voldoen, kan hij steeds zijn certificaat hernieuwen. 

PRAKTISCHE INFO:
• Maximaal aantal deelnemers: 2 per kraan;
• PBM’s en fluo hesje meebrengen.
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TCVT-RA W4-01 

Leer veilig en doeltreffend met een kraan te werken.

DOELGROEP:
Medewerkers die een kraan bedienen en een certificaat 
W4-01 Machinist Mobiele Kraan, nodig hebben.
TCVT staat voor Stichting Toezicht Certificatie Verticaal 
Transport;  
TCVT RA staat voor TCVT Register Administratie.
In Nederland is dit certificaat van vakbekwaamheid 
voor hijskraanmachinisten verplicht.

TOELATINGSVOORWAARDEN:
• Minimale leeftijd van 18 jaar;
• Beschikken over een verklaring van medische
   geschiktheid;

AANBOD:
Opleiding:

• Opleiding W4-01 - met ervaring: 1 week; 
• Examen W4-01: 1 dag;
• Bijscholing module A & B: 1 dag;
• Bijscholing module C & D: 1 dag;

Taal: Nederlands / Engels 

INHOUD:
Theorie: 

• Rol en verantwoordelijkheid van een kraan operator; 
• Voorbereiding van het werk;
• Transport en manoeuvres; 
• Voorbereiding van het werk op site; 
• Kraan operationeel zetten; 
• Uitvoeren van hijswerken; 
• Afwerken van de taak; 
• Kennis en kunde: veiligheid en gezondheid; 
• Gebruik van een mobiele kraan waarvoor bedoeld.

Er zijn 4 verschillende modules, die in willekeurige 
volgorde gevolgd mogen worden:

• Combinatie module A & B – 1 dag
 - Module A: Werkvoorbereiding en -uitvoering
 - Module B: Hijsgereedschappen

• Combinatie module C & D – 1 dag
 - Module C: Veiligheid en milieu
 - Module D: Onderhoud en storingen

PRAKTISCHE INFO:
• Maximaal aantal deelnemers: 2 per kraan in 
opleiding W4-01 / 8 in bijscholing module;
• PBM’s en fluo hesje meebrengen.

GELDIGHEIDSDUUR CERTIFICAAT:
Maximaal 5 jaar. Het certificaat kan verlengd worden 
indien er aan alle voorwaarden voldaan is. 

Om in aanmerking te komen voor herregistratie 
van TCVT-RA, moet in de 5 jaar van de geldigheid 
aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

• Bijscholing:
 - De eerste scholingsdag dient te 
                worden gevolgd in de eerste 36 maanden 
                van de certificatieperiode van 5 jaar. 
 - De tweede scholingsdag dient te
                worden gevolgd in de laatste 24
                maanden van de certificatieperiode van 5 jaar.

• Praktijkervaring:
 - Registratie van de praktijkervaring:
                in de periode van 5 jaar van de geldigheid,
                moet men ten minste 8 kwartalen gewerkt
                hebben in de functie die op de
                registratie vermeld is, waarvan
                minstens 2 kwartalen in de laatste 3 jaar.
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LADING ZEKEREN

Leer veilig en doeltreffend lasten te zekeren.

DOELGROEP:
Medewerkers die een lading op een veilige manier moeten kunnen vastzetten.

TOELATINGSVOORWAARDEN:
• Minimale leeftijd van 18 jaar;
• Beschikken over een verklaring van medische geschiktheid.

AANBOD:
Opleiding: 0,5 dag 
Taal: Nederlands / Engels

INHOUD:
Theorie: 

• Eisen voor het veilig vastzetten van lading en veilig gebruik van de sjorgereedschappen;
• Regels en verantwoordelijkheden van de personen die betrokken zijn bij het vastzetten van de lading;
• Krachtenverloop bij het vastzetten van de lading;
• Belang van de acceleratiecoëfficiënt en de wrijvingscoëfficiënt;
• Wrijvingscoëfficiënt vaststellen van een combinatie van materialen;
• Risico op kantelen van de lading;
• Vastzetmethodes (blokken en schoren, direct sjorren, vastsjorren);
• Variabelen voor berekeningen in het vastzetten van de lading;
• Sjorcapaciteit (LC) en standaard spankracht (STF);
• Types sjormiddelen (spanband, sjorketting, spankabel);
• Hulpmaterialen om een lading vast te zetten.

Praktijk:
• Toepassen en gebruik sjormiddelen (spanband, sjorketting, spankabel);
• Kiezen van correcte bevestigingsmethode;
• Begrijpen informatie op het label van de sjorgereedschappen;
• Verdelen lading over de assen van een transportmiddel, met behulp van berekeningstools.

GELDIGHEIDSDUUR CERTIFICAAT:
Attest van deelname.

PRAKTISCHE INFO:
• Maximaal aantal deelnemers: 8;
• PBM’s en fluo hesje meebrengen.



SPMT OPERATOR K24ST

Leer veilig en doeltreffend met een SPMT K24ST te werken.

DOELGROEP:
Medewerkers die een transport met een SPMT K24ST op een veilige manier moeten kunnen uitvoeren.

TOELATINGSVOORWAARDEN:
• Minimale leeftijd van 18 jaar;
• Beschikken over een verklaring van medische geschiktheid.

AANBOD:
Opleiding: 

• Level 1 - Introductie: 3 dagen;
• Level 2 - Junior Operator: 3 dagen

Taal: Nederlands / Engels / Frans

INHOUD:
Level 1: 

• Introductie van SPMT;
• Introductie van hydraulische verdeling en stabiliteit;
• Hijsen van trailers en PPU;
• Vastzetten en zekeren van SPMT op trailer;
• Koppelen van trailers en PPU;
• Begrijpen van belang grondvoorbereiding;
• Instellen en bedienen van eenvoudige transport configuratie K24ST;
• Uitvoeren van LMRA;
• 10 regels voor werken met SPMT.

Level 2: 
• Begrijpen van hydraulische verdeling en schema’s K24ST;
• Instellen en bedienen van meer complexe transport configuratie K24ST;
• Oplossen van hydraulische storingen;
• Uitvoeren van LMRA;
• 10 regels voor werken met SPMT.

GELDIGHEIDSDUUR CERTIFICAAT:
Attest van deelname.

PRAKTISCHE INFO:
• Maximaal aantal deelnemers: 6;
• PBM’s en fluo hesje meebrengen.
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TRAINING OP MAAT & INSCHRIJVING

Dankzij onze expertise en flexibiliteit kunnen we een opleiding op maat aanbieden. 
Contacteer ons om de mogelijkheden te bespreken 

Voor verdere informatie en inschrijvingen: training.center@sarens.com
Kostprijs: prijslijst beschikbaar op aanvraag

Uw medewerkers opleidingen aanbieden, betekent investeren in het menselijk kapitaal van uw 
bedrijf. De Vlaamse en Waalse overheid en de sectorale fondsen moedigen werkgevers dan 
ook aan met premies en subsidies. U kunt deze ook gebruiken voor onze opleidingen.

Geregistreerde opleidingen komen in aanmerking voor:
• Opleidingscheques;
• Vlaams opleidingsverlof;
• Vlaams opleidingskrediet.

OUR EXPERIENCE 
AT YOUR SERVICE



TEAM

Wim SCHEERS
     Technical Trainer
     M +32 478 997 428
     Wim.Scheers@sarens.com

Laurent COCKHUYT
     Technical Trainer
     M +32 496 259 484
     Laurent.Cockhuyt@sarens.be

Melissa SILVERANS
     Training Coördinator
     T +32 52 31 84 24
     Melissa.Silverans@sarens.com

Rani BROUILLARD
     HR Coördinator
     T +32 52 31 84 63
     M +32 479 551 059
     Rani.Brouillard@sarens.com

Line RIGO
     RDTS Manager
     T +32 52 31 84 45
     M +32 478 997 445
     Line.Rigo@sarens.com
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LOCATIE

Sarens NV
Autoweg 10
1861 Wolvertem

TRAINING 
CENTER

PARKING  
TRAINING 
CENTER

RECEPTIE 
HOOFDKANTOOR
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Sarens Headquarters
Autoweg 10
1861 Wolvertem - Belgium

T +32 (0) 52 319 319
F +32 (0) 52 319 329

info@sarens.com
www.sarens.com


