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 Werken op hoogte ‘veilig werken met rolstellingen module 1+2’ 
 

Omschrijving 
 

1. Toelatingsvoorwaarden 
De deelnemers aan deze opleiding moeten minimum 18 jaar zijn op het moment dat de lessen 
plaatsvinden..  
Het dragen van veiligheidsschoenen 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 een rolstelling willen gebruiken moeten medisch gekeurd worden. Hiervoor spreekt men 
af met de werkgever. 
 

2. Voor wie is deze opleiding bestemd? 
Personen die met een rolstelling werken hebben een veiligheidsfunctie en moeten een opleiding 
gevolgd hebben. Personen die het attest 'bestuurder werken op hoogte module 1+2' willen behalen. 

 
3. Wat kent men na het volgen van deze opleiding 

In deze opleiding leert u als beginnend of als ervaren gebruiker efficiënt, doeltreffend en veilig 
werken met de rolstelling.  
De deelnemers zijn, na het volgen van de opleiding met een positieve evaluatie in staat om op een 
veilige en verantwoorde manier om te gaan met de rolstelling. 
 

4. Lesmethodologie 
De evaluatie bestaat uit een theoretische en een praktische proef. Bij positief resultaat ontvangt de 
cursist het attest 'veilig werken met de rolstelling module 1+2’ dat 5 jaar geldig is. 
 

5. Cursusmateriaal 
 Een rolstelling wordt voorzien voor de praktijk. 
 

6. Getuigschrift 
 

Attest Werken op hoogte ‘veilig werken met rolstellingen module 1+2’: 
De cursisten die slagen voor de theoretische en de praktische proef ontvangen een attest van 
bestuurder rolstelling dat 5 jaar geldig is. 
 

7. Docent 
De opleidingen worden steeds gegeven door een ervaren docent in deze materie.  

 

8. Programma 

 Waarom een opleiding tot rolstellingen module 1+2? 

 Verschil tussen module 1+2 en module 3 bevoegd persoon?  

 Wetgeving  

 Ongevallen met de rolstellingen  

 Verantwoordelijkheden rond het gebruik van de rolstelling  



 

2 
 

 Verschillende onderdelen van het rolstelling toegelicht : waarvoor dienen ze en waar moet 

men op letten?  

 Instructies bij veranderende weersomstandigheden  

 Overzicht wat wel en niet mag bij werken met de rolstelling  

 Bespreking van de steigerklassen en berekeningen maximale capaciteit 

 Onderhoudsinstructies  

 Correct opbouwen van de rolstelling  

 Correct afbreken van de rolstelling  

 Algemene veiligheidsregels:  

- Persoonlijke beschermingsmiddelen.  

- Controle en controlelijst.  

- Overzicht en bespreken nodige documenten : handleiding, montagenota en 

instructienota…  

 Praktische oefeningen. Correct monteren en afbreken van een rolstelling volgens de 

handleiding, montagenota en instructienota  

 Evaluatietest theorie en praktijk. 

 

9. Praktische gegevens 
Opleiding met ervaring: 1 sessie van 3 uur  
Basisopleiding zonder enige voorervaring : 2 sessies van 3 uur 

 
 
 
 
Annulatievoorwaarden :  
1. Alle prijzen zijn exclusief BTW (21%).  
2. Een betaling op voorhand is noodzakelijk ten laatste 24 uur voor de start van de opleiding , uitgezonderd in 
geval van onderlinge afspraken met onze commerciële dienst. De betaling op voorhand telt als definitieve 
inschrijving.  
3. Enkel onze voorwaarden zijn van toepassing  
4. De annulatie van de opleiding is mogelijk. Zonder medisch attest : Indien annulatie binnen de 2 werkdagen 
voor de start van de opleiding zal geen enkele kost gefactureerd worden. Indien de annulatie zich voordoet 
binnen minder dan 48 uur voor de start van de opleiding, heeft Rob verhuur het recht het volledige bedrag van 
de opleiding aan te rekenen. Met medisch attest : Altijd annulatie zonder kosten.  
6. ROB VERHUUR behoud zich het recht de open opleidingen te annuleren en op een andere datum te plaatsen 
indien er minder dan 3 deelnemers zijn. Deze annulatie word minstens een week op voorhand gecommuniceerd.
  


