
Metaalhandel Delrue nv
Ringlaan 49 - 8480 Ichtegem

Tel: 051/59 11 99 - Fax: 051/59 11 98
info@metaalhandel.be
www.metaalhandel.be

Beste klant,

Graag nodigt Delrue Academy u uit op de opleiding

 VEILIG WERKEN OP HOOGTE
    

die zal doorgaan op donderdag 25 februari van 8:30 
tot 17:00 in ons opleidingscentrum te Ichtegem (Ring-
laan 49). Deelnameprijs is 165 €. 

Er is koffie voorzien - u brengt best uw eigen lunch-
pakket mee.

Alle informatie over deze opleiding vindt u op de 
achterkant van dit blad.

Gelieve onderstaande strook in te vullen en via mail/
fax naar ons terug te sturen. We danken u alvast voor 
uw interesse en hopen u te mogen verwelkomen.

Met vriendelijke groeten.

Voor vragen/inlichtingen kunt u zich steeds wenden tot Koen Verstraete (051/59 11 99).

Ik schrijf mij graag in voor de opleiding Stellingbouw op donderdag 25 februari. Deelnameprijs is 165 €.

naam:   .................................................................................................................................................

adres:   .................................................................................................................................................

e-mail:  .................................................................................................................................................

aantal   .................................................................................................................................................
personen
               Gelieve dit formulier te faxen naar 051/59 11 98 of per e-mail in te schrijven bij academy@metaalhandel.be

ism



OPLEIDING EDUTEC

VOOR VERDERE 
VRAGEN 
OF INLICHTINGEN

vzw EDUTEC
Tel.:  02 210 03 24 
E-mail: info@edutec.be
www.edutec.be 

AANLEIDING

Deze opleiding kadert binnen het KB voor ‘Werken op hoogte’ (31 augustus 2005, BS 15 september 2005)

DOELGROEP 

Arbeiders die een stelling monteren, demonteren of aanpassen

PROGRAMMA

Doelstellingen:
���Kunnen begrijpen van het montage-, demontage- of ombouwschema van eenvoudige stellingen
���Kennen en kunnen interpreteren van de montage- en gebruiksregels voor het veilig monteren, demonteren of ombouwen 

van eenvoudige stellingtypes
���De veiligheidsmaatregelen bij veranderende weersomstandigheden, die afbreuk zouden kunnen doen aan de veiligheid van 

de stelling, kennen en kunnen interpreteren
���Ieder ander risico kennen dat de montage-, demontage- of ombouwwerkzaamheden met zich mee kan brengen

Opleidingsonderdelen:
���De montage- en gebruiksregels kennen van de eenvoudige stellingtypes: de voorzorgsmaatregelen die genomen dienen te 

worden voor de montage, de plaatsing, de stabiliteit, de sterkte, de weerstand, de toegang, de demontage en de opslag
���De montage- en gebruiksdocumenten (montageplan, proces-verbaal van de oplevering, onderzoeksrapport) kunnen lezen 

en interpreteren
���Interpreteren van een eenvoudig stellingplan
���Kennis van ondergrond, klasse en stabiliteit i.f.v. het uit te voeren werk
���Kennis van eenvoudige systeemstellingen
���Kennis van het verankeren van de stelling
���De lastenverdeling op de stelling kennen
���Hieraan wordt een praktijkgedeelte van 4 uur gekoppeld waarin een kaderstelling, een multidirectionele stelling en een 

rolstelling wordt opgebouwd en waarbij aandacht wordt besteed aan de voorgaande aspecten.

VEILIG WERKEN OP HOOGTE   module  2

VEILIGHEID EN MILIEU  HOOGTE

PRAKTISCH

Duur: 4 uur theorie + 4 uur praktijk

Locatie: regionaal / in het bedrijf 
(op voorwaarde dat aan het lastenboek voldaan is)

Richtprijs: 
���Bediende PC 218: gratis (dankzij 

tussenkomst Cevora)
��Overigen: € 165

Tegemoetkomingen FVB voor arbeiders PC 124:
�  Uurloonkost: 15 €/u 
�  ehcsiteroeht u/€ 5 :tsoksgnidielpO   

of 10 €/u praktische opleiding* 

*incl. 1 zaakvoerder indien vergezeld door een arbeider


