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Collé Safety & Training is de juiste keuze voor elke 
professional in de bouw, industrie en/of petrochemie. Of 
het nu gaat om producttrainingen, veiligheidstrainingen 
of herhalingstrainingen, met onze trainingen werken uw 
medewerkers veiliger en efficiënter.

Het werken met materieel is niet zonder risico’s!
Een groot gedeelte van de ongevallen met materieel wordt 
veroorzaakt door een bedieningsfout, onachtzaamheid 
of een gebrek aan kennis. Start daarom vandaag nog 
met veilig werken en neem direct contact op met onze 
opleidingsspecialisten voor een trainingsadvies op maat: 
00800 - 3625 3625, training@colle.eu

Collé bestaat meer dan 120 jaar, wat een duidelijk voordeel 
oplevert in de hoeveelheid ervaring die het bedrijf heeft. Collé 
vindt het delen van deze kennis een absolute noodzaak om 
de arbeidsveiligheid van werknemers en de bijbehorende 
werkomgeving te kunnen waarborgen. Daarom bieden wij 
u kwalitatief hoogwaardige product- & veiligheidscursussen 
tegen een gunstige prijs! Onze opleidingsspecialisten 
adviseren u graag via 00800 - 3625 3625. Bekijk het volledige 
trainingsaanbod op www.colle.eu

Veilig en ef ficiënt werken

Gecertificeerde opleidingen
Collé is IPAF, TCVT, VCA, SOG en CODE 95 
gecertificeerd. 
 

Locaties in Nederland, België en Duitsland
Onze eigen trainingslocaties beschikken 
over alle gemakken en machines. Liever op 
een eigen locatie? Wij regelen het!

Voor en door professionals
Onze trainingen worden samengesteld 
en gegeven door ervaren, gecertificeerde 
professionals die de praktijk benaderen. 
 

Persoonlijke aandacht
Onze unieke werkwijze zorgt voor veel 
persoonlijke aandacht voor elke cursist en 
een positief trainingsresultaat.
 

Actueel
Informatie over materieel ontvangen wij 
direct van onze leverancier(s) en wordt 
direct verwerkt in onze trainingen.
 

Opleidingen op maat
Op basis van uw eisen stellen wij een 
training samen om u van alle gemakken te 
voorzien. Wij denken met u mee!
 

Altijd en snel de juiste certificaten
U beschikt snel over de juiste certificaten. 
Dankzij het handige pasje op creditcard-
formaat heeft u het bewijs van certificering 
altijd bij de hand.
 

Ruime keuze aan machines
Collé beschikt over een uitgebreide verhuur-
vloot waardoor wij altijd kunnen voorzien in 
de juiste machine voor uw training.
 

Subsidies
Voor werkgevers is het mogelijk om via 
diverse branche organisaties zoals het OOM, 
SOOB en KMO subsidies voor de ontwikkeling 
van personeel aan te vragen.
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• Alle prijzen zijn exclusief 21% BTW.
• Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden.
• Inschrijven/aanmelden kan via e-mail of telefonisch.
• Tarieven gelden voor trainingen op onze trainingslocaties 

te Sittard, Eindhoven, Rotterdam, Utrecht, Groningen en 
Eemshaven, voor in company trainingen volgt een offerte 
op maat.
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Op locatie of in een van onze trainingscentra

Groepstrainingen of individueel

Met competentietoetsing

Uitgebreid machinepark: altijd de juiste machine

BINNEN ÉÉN DAG JE HOOGWERKER 
CERTIFICAAT HALEN



Trainingslocatie
• Sittard, Eindhoven, Rotterdam, Groningen, Utrecht 

Eemshaven of in-company
• Duitsland en België

Trainingslocatie
• Sittard, Eindhoven, Rotterdam, Groningen, Utrecht, 

Eemshaven of in-company
• Duitsland en België

Duur 
2 dagen - 16 uur 
Code 95 - 14 uur

Duur 
1 dag - 8 uur 
Code 95 - 7 uur

Aantal cursisten 
• 4-10 deelnemers
• Individuele inschrijving op basis van  

beschikbaarheid

Aantal cursisten 
• 4-10 deelnemers
• Individuele inschrijving op basis van  

beschikbaarheid

Niveau & toelatingseisen
Minimum leeftijd 18 jaar. Geldig legitimatiebewijs. 
Taal: Nederlands, Engels, Frans of Duits

Niveau & toelatingseisen 
Minimum leeftijd 18 jaar. Geldig legitimatiebewijs. 
Taal: Nederlands, Engels, Frans of Duits

Toetsing 
Individueel theorie- en praktijkexamen

Toetsing
Individueel theorie- en praktijkexamen

Certificaat
• Collé Certificaat conform Arbo-wet / ARAB-Codex 

en handig vakbekwaamheidspasje op creditcard 
formaat

• Geldigheid: 5 jaar in Nederland en België

Certificaat 
• Collé Certificaat conform Arbo-wet / ARAB-Codex 

en handig vakbekwaamheidspasje op creditcard 
formaat

• Geldigheid: 5 jaar in Nederland en België

Prijs 
1-4 deelnemers vanaf € 295,00 p.p.  
Korting vanaf 5 deelnemers

Prijs
1-4 deelnemers vanaf € 175,00 p.p.
Korting vanaf 5 deelnemers

Subsidie
Voor werkgevers is het mogelijk om via diverse branche organisaties zoals het OOM, SOOB en KMO subsidies voor 
de ontwikkeling van personeel aan te vragen. Collé Safety & Training is erkend opleider bij deze instanties. Kijk op 
de site van uw eigen branche organisatie/O&O fonds of u recht heeft op een subsidie.

HOOGWERKER TRAININGHOOGWERKER TRAINING

www.colle.eu 00800 - 3625 3625

Hoogwerker training
Gedegen geïnstrueerd aan de slag

Bij de verhuur en verkoop van ons materieel, zoals hoogwerkers, vinden we het bij Collé Safety & Training een 
noodzaak dat jouw medewerkers op de hoogte zijn van een juiste werkwijze. Zo kunnen ze de machines op een 
zo veilig en efficiënt mogelijke manier inzetten. 

De basistraining hoogwerker is bedoeld voor medewerkers die met enige regelmaat een hoogwerker moeten bedienen, 
om werkzaamheden op hoogte te kunnen uitvoeren. Met de hoogwerker basis training voldoet de werkgever aan de 
verplichting volgens de Arbo en ARAB om zijn medewerker gedegen te instrueren. Zijn je medewerkers al in het bezit van 
een hoogwerker certificaat, dat al dan niet bijna verloopt? Raadpleeg dan onze herhalingstraining hoogwerker. 

Om een complete training aan te bieden worden jouw medewerkers aan het eind van de training op een aantal onderdelen 
getoetst. Dit gebeurt zowel op theorie als praktijk en wordt beoordeeld op de tijdens de cursus opgedane kennis, kunde 
en competenties. De volgende onderwerpen komen tijdens de training aan bod:

Basistraining (Beginner) Basistraining (Gevorderde)

Praktische informatie

Gecertificeerde opleidingen

Opleidingen op maat

Persoonlijke aandacht

Ruime keuze aan machines

Waarom je bij Collé goed zit.
Goed om te weten
De basistraining hoogwerker is gefocust op het manoeu-
vreren en de bediening van de hoogwerker. Daarnaast 
staat tijdens deze training een goede basiskennis over 
veiligheid centraal. Op en rondom de werkplek (LMRA). 
Daarnaast wordt de werking van de hoogwerker aan-
geleerd op basis van (inter)nationale normen (IPAF) de 
praktijk en de werking van de hoogwerker aangeleerd.

Inschrijving
Ben je geïnteresseerd en wil je je inschrijven voor de 
basistraining hoogwerker? Of wil je de verschillende 
mogelijkheden bespreken? Neem dan contact op met 
het Collé Safety & Training Center. Stuur een e-mail naar 
training@colle.eu of bel +31 (0) 46 457 41 08. 

Theorie Praktijk
Arbeidsomstandighedenwet LMRA (Last Minute Risk Analyse)
Veiligheidsinstructies en waarschuwingen Controleren veiligheidsinstructies en waarschuwingen
Uitleg mogelijke gevaren Noodbesturing
Veilige bediening (grond en platform) Bediening vanaf de grond
Theoretische toets Bediening vanuit de werkbak

In werkpositie brengen

E-Learning
Bij deze training bieden wij de theorie 
ook aan als e-learning module. Zo volg 
je de training waar en wanneer het jou 
uitkomt.

Talen Trainingen
Examen: Nederlands ,Engels, Duits, Spaans, Italiaans, Frans, 
Portugees, Chinees (Vereenvoudigd), Chinees (Traditioneel), 
Tsjechisch, Hindi, Pools, Roemeens, Deens, Servisch en 
Turks. Praktijk: Nederlands, Engels, Duits en Frans.

Al vanaf  

€139
p.p.*

*Genoemde prijs per persoon bij een groepstraining Hoogwerker Basis Gevorderde vanaf 10 deelnemers.
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HOOGWERKER TRAININGHOOGWERKER TRAINING

www.colle.eu 00800 - 3625 3625

Hoogwerker training Herhaling/Expert
Hoogwerker training voor experts!

Bij werken op hoogte komen risico’s kijken. Om deze risico’s zoveel mogelijk te beperken, is het belangrijk dat 
medewerkers werken volgens de juiste werkwijze. Bij Collé Safety & Training willen we onze kennis over veiligheid 
en efficiënt werken graag delen. Daarom bieden wij de herhalingstraining hoogwerker aan.

Onze herhalingstraining hoogwerker is interessant voor medewerkers met ruime ervaring. Ook is de training geschikt 
voor mensen van wie het hoogwerker certificaat is verlopen. Zijn je medewerkers nog niet in het bezit van een hoogwerker 
certificaat? Raadpleeg dan onze basistraining hoogwerker.

Om het certificaat te halen, worden de cursisten zowel theoretisch als praktisch getoetst. Tijdens deze korte training 
herhalen en verbeteren we je kennis over veiligheid op en rondom de hoogwerkers. We behandelen de nieuwe regels 
met betrekking tot het veilig werken met een hoogwerker.

De training bestaat uit de volgende onderwerpen:

Goed om te weten
De basistraining hoogwerker is gefocust op het manoeu-
vreren en de bediening van de hoogwerker. Daarnaast 
staat tijdens deze training een goede basiskennis over 
veiligheid centraal. Op en rondom de werkplek (LMRA). 
Daarnaast wordt de werking van de hoogwerker aan-
geleerd op basis van (inter)nationale normen (IPAF) de 
praktijk en de werking van de hoogwerker aangeleerd.

Inschrijving
Ben je geïnteresseerd en wil je je inschrijven voor de 
basistraining hoogwerker? Of wil je de verschillende 
mogelijkheden bespreken? Neem dan contact op met 
het Collé Safety & Training Center. Stuur een e-mail naar 
training@colle.eu of bel +31 (0) 46 457 41 08. 

Theorie Praktijk
Arbeidsomstandighedenwet LMRA (Last Minute Risk Analyse)
Veiligheidsinstructies en waarschuwingen Controleren veiligheidsinstructies en waarschuwingen
Uitleg mogelijke gevaren Noodbesturing
Veilige bediening (grond en platform) Bediening vanaf de grond
Theoretische toets Bediening vanuit de werkbak

In werkpositie brengen

E-Learning
Bij deze training bieden wij de theorie 
ook aan als e-learning module. Zo volg 
je de training waar en wanneer het jou 
uitkomt.

Trainingslocatie
• Sittard, Eindhoven, Rotterdam, 

Groningen, Utrecht, Eemshaven 
of in-company

• Duitsland en België

Trainingslocatie
• Sittard, Eindhoven, Rotterdam, 

Groningen, Utrecht Eemshaven 
of in-company

• Duitsland en België

Trainingslocatie
• Sittard , Rotterdam,  

Utrecht en Groningen

Duur 
½ dag - 4 uur

Duur 
½ dag - 4 uur

Duur 
½ dag - 4 uur

Aantal cursisten 
• 4-8 deelnemers
• Individuele inschrijving op basis 

van beschikbaarheid

Aantal cursisten 
• 1-10 deelnemers bij 1 categorie
• 1-6 deelnemers bij 2 categorieën
• 1-4 deelnemers bij 3 categorieën
• 1-3 deelnemers bij 4 categorieën
• Individuele inschrijving op basis 

van beschikbaarheid

Aantal cursisten 
• 4-8 deelnemers
• Individuele inschrijving op basis 

van beschikbaarheid

Niveau & toelatingseisen
• Minimum leeftijd 18 jaar. 
• Geldig legitimatiebewijs. 
• Veel ervaring met hoogwerkers.
• Taal: NL, EN, FR & DE

Niveau & toelatingseisen 
• Minimum leeftijd 18 jaar. 
• Geldig legitimatiebewijs. 
• Veel ervaring met hoogwerkers.
• Taal: NL, EN, FR & DE

Niveau & toelatingseisen
• Minimum leeftijd 18 jaar. 
• De cursist dient in bezit te zijn 

van een geldig VCA diploma.
• Taal training: NL, EN, FR & DE

Toetsing 
Individueel theorie- en 
praktijkexamen

Toetsing
Individueel theorie- en 
praktijkexamen

Toetsing
Individueel theorie- en 
praktijkexamen

Certificaat
• Collé Certificaat conform Arbo- 

wet / ARAB-Codex
• Vakbekwaamheidspasje 
• Geldigheid: 5 jaar in NL en BE

Certificaat 
• IPAF certificaat en PAL card
• Geldigheid: 5 jaar internationaal

Diploma 
• Certificaat met VCA logo
• Registratie in de VCA diploma 

registerbank 
• Vakbekwaamheidspasje

Prijs 
1-4 deelnemers vanaf € 155,00 p.p. 
Korting vanaf 5 deelnemers

Prijs 
1-4 deelnemers vanaf € 175,00 p.p. 
Korting vanaf 5 deelnemers

Prijs 
Op aanvraag. 
Korting vanaf 5 deelnemers

Subsidie
Voor werkgevers is het mogelijk om via diverse branche organisaties zoals het OOM, SOOB en KMO subsidies voor 
de ontwikkeling van personeel aan te vragen. Collé Safety & Training is erkend opleider bij deze instanties. Kijk op 
de site van uw eigen branche organisatie/O&O fonds of u recht heeft op een subsidie.

Herhaling/Expert IPAF Herhaling/Expert SOG Herhaling/Expert

Praktische informatie

Roger Blomen 
Operations Manager
T 
E

Direct Inschrijven?  Dat kan.

+31 (0)46 45 74 108 
rblomen@colle.eu
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HOOGWERKER TRAININGHOOGWERKER TRAINING

www.colle.eu 00800 - 3625 3625

Hoogwerker training IPAF
Training volgens internationaal erkende normen

Veiligheid voorop, ook internationaal. Dat is ons motto. Hoewel hoogwerkers eenvoudig zijn in gebruik, kan onjuist 
gebruik ervan grote risico’s en gevaren met zich meebrengen. Collé Safety & Training vindt het belangrijk dat het 
besturen van hoogwerkers op een verantwoorde wijze gebeurt. Daarom bieden wij verschillende hoogwerker-
trainingen aan om jouw personeel zó op te leiden dat gevaren en risico’s beperkt worden. 

Categorie 1A Eenpersoons masthoogwerkers
Categorie 1B Autohoogwerkers, aanhangwagen hoogwerkers, spinhoogwerkers & (knik-)telescoophoogwerkers 
voorzien van stempels.
Categorie 3A Zelfrijdende schaarhoogwerkers en eenpersoon masthoogwerkers.
Categorie 3B Zelfrijdende (Knik-) Telescoophoogwerkers op rupsen of banden. 

Krijg je vaak opdrachten uit het buitenland? Dan is de training hoogwerker IPAF voor jou extra interessant. Het goed 
afronden van de training is namelijk in 64(!) landen erkend als een bewijs dat jouw medewerkers op het hoogste niveau 
opgeleid zijn. De IPAF training wordt agesloten met een PAL card, deze is internationaal geldig maar wel maar voor 
één hoogwerker-categorie. U dient per categorie een IPAF certificaat/Palcard te halen. Er zijn verschillende categorieën 
binnen de hoogwerkers.

De training hoogwerker (IPAF) biedt meer inhoud dan de norm voorschrijft (zo voldoe je bijvoorbeeld aan de Arbowet 
in Nederland en aan de ARAB – Codex in België). Dit uit zich zowel in het theoretische als het praktische gedeelte van 
de training. Verder in ons IPAF programma: Demonstrateur, gebruik en inspectie van valharnassen, laden en lossen van 
vrachtwagens/diepladers, hoogwerkers voor managers. Bel of mail voor meer info.

Goed om te weten
Het certificaat dat je behaalt na het goed afronden van 
de IPAF hoogwerkertraining wordt in steeds meer landen 
erkend. Dit brengt veel voordelen met zich mee. Daarnaast 
kan het ook zo zijn dat een opdrachtgever vanuit het 
buitenland het behalen van de IPAF training hoogwerker 
als eis stelt voor jouw medewerkers.

Inschrijving
Ben je geïnteresseerd en wil je je inschrijven voor de 
IPAF training? Of wil je de verschillende mogelijkheden 
bespreken? Neem dan contact op met het Collé Safety & 
Training Center. Stuur een e-mail naar training@colle.eu 
of bel +31 (0) 46 457 41 08. 

Praktische informatie

Theorie Praktijk
Veiligheidsinstructies en waarschuwingen LMRA (Last Minute Risk Analyse)
Uitleg mogelijke gevaren Contoleren veiligheidsinstructies en waarschuwingen
Veilige bediening (grond en platform) Noodbesturing
Theoretische toets Bediening vanaf de grond
Veiligheidsharnas Bediening vanuit de werkbak

In werkpositie brengen
Veiligheidsharnas

Al vanaf  

€155
p.p.*

*Genoemde prijs voor een groepstraining IPAF 1 categorie vanaf 10 personen.

Trainingslocatie
• Sittard, Eindhoven, Rotterdam, Utrecht,  

Groningen, Eemshaven of in-company
• Duitsland en België

Duur 
1 dag - 8 uur
Code 95 - 7 uur

Aantal cursisten 
• 1-10 deelnemers bij 1 categorie
• 1-6 deelnemers bij 2 categorieën
• 1-4 deelnemers bij 3 categorieën
• 1-3 deelnemers bij 4 categorieën
• Individuele inschrijving op basis van 

beschikbaarheid

Niveau & toelatingseisen
Minimum leeftijd 18 jaar. Geldig legitima-
tiebewijs. Taal: Nederlands, Engels, Frans 
of Duits

Toetsing 
Individueel theorie- en 
praktijkexamen

Certificaat & geldigheid
• IPAF certificaat en PAL card
• Geldigheid: 5 jaar internationaal

Prijs 
€ 199,00 p.p. (1 categorie) 
+ € 50,00 p.p. per extra categorie 
Korting vanaf 5 deelnemers

Subsidie
Voor werkgevers is het mogelijk om via 
diverse branche organisaties zoals het 
OOM, SOOB en KMO subsidies voor 
de ontwikkeling van personeel aan te 
vragen. Collé Safety & Training is erkend 
opleider bij deze instanties. Kijk op de 
site van uw eigen branche organisatie/
O&O fonds of u recht heeft op een 
subsidie. 

E-Learning
Bij deze training bieden wij de theorie 
ook aan als e-learning module. Zo volg 
je de training waar en wanneer het jou 
uitkomt.

Talen Trainingen
Examen: Nederlands ,Engels, Duits, Spaans, Italiaans, Frans, 
Portugees, Chinees (Vereenvoudigd), Chinees (Traditioneel), 
Tsjechisch, Hindi , Pools, Roemeens, Deens, Servisch en 
Turks. Praktijk: Nederlands, Engels, Duits en Frans.

Categorieën
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HOOGWERKER TRAININGHOOGWERKER TRAINING

www.colle.eu 00800 - 3625 3625

Hoogwerker training SOG/SSVV
Veilig werken op petrochemische bedrijfsterreinen

Werken op hoogte is niet zonder risico’s. Het is van belang dat medewerkers welke gebruik maken van een 
hoogwerker dit op een veilige en verantwoorde manier doen. Bij Collé Safety & Training willen we onze kennis 
over veiligheid en efficiënt werken graag delen. Daarom bieden wij de hoogwerker training SOG/SSVV aan.
 
Deze hoogwerker training is specifiek bedoeld voor werknemers bij industriële bedrijven die in de (petro)chemie 
werkzaamheden verrichten en gebruik maken van een hoogwerker. Omdat deze werkzaamheden een groot risico met 
zich mee kunnen brengen is het belangrijk om dit zo veilig mogelijk te doen en volgens strikte richtlijnen uit te voeren.  Bij 
deze opleiding leg je per categorie een praktijkexamen af. Dit is mogelijk in de volgende categorieën:

Het SOG diploma wordt erkent in Nederland en België en wordt uitgereikt door VCA (Veiligheid Checklist Aannemers). 
Het SSVV (Stichting Samenwerken Voor Veiligheid) en BeSaCC (Belgian Safety Criteria for Contractors) zijn initiatieven die 
zorgen voor een veiligere arbeidsomstandigheden.

De training bestaat uit de volgende onderwerpen:

Goed om te weten
Een vereiste is dat de deelnemer reeds in het bezit moet 
zijn van een geldig VCA diploma. Het VCA diploma mag be-
haald zijn in Nederland of België. 

Inschrijving
Wil je jezelf of je medewerkers inschrijven voor de 
Hoogwerker SOG/SSVV training? Neem dan contact op 
met het Collé Safety & Training Center. Stuur een e-mail 
naar training@colle.eu of bel +31 (0) 46 457 41 08. We 
bespreken graag de verschillende mogelijkheden!

Praktische informatie

Theorie Praktijk
Arbeidsomstandighedenwet Aanvangscontrole (visueel)
Veiligheid werkomgeving Rijden met de last
Benamingen van de hoogwerker Bediening van heftruck
Theorie toets Oriëntatie op de omgeving
LMRA Stellingen/vrachtwagen laden/lossen

Onbeheerd achterlaten 

Trainingslocatie
• Sittard, Rotterdam, Groningen & 

Utrecht
• Duitsland en België

Duur 
1 dag - 8 uur 
Code 95 - 7 uur

Aantal cursisten 
• 4-10 deelnemers
• Individuele inschrijving op basis van 

beschikbaarheid

Niveau & toelatingseisen
• Minimum leeftijd 18 jaar. 
• Geldig legitimatiebewijs. 
• Taal training: Nederlands, Engels,  

Frans of Duits
• De cursist dient in bezit te zijn van een 

geldig VCA diploma.

Toetsing 
Individueel theorie- en 
praktijkexamen

Diploma & geldigheid
• Certificaat met VCA logo
• Registratie in de VCA diploma  

registerbank 
• Vakbekwaamheidspasje
• Geldigheid: 5 jaar in NL en BE

Prijs 
1-4 deelnemers vanaf € 225,00 p.p. 
Korting vanaf 5 deelnemers

Subsidie
Voor werkgevers is het mogelijk om via 
diverse branche organisaties zoals het 
OOM, SOOB en KMO subsidies voor 
de ontwikkeling van personeel aan te 
vragen. Collé Safety & Training is erkend 
opleider bij deze instanties. Kijk op de 
site van uw eigen branche organisatie/
O&O fonds of u recht heeft op een 
subsidie. 

Al vanaf  

€175
p.p.*

Genoemde prijs per persoon bij een groepstraining Hoogwerker SOG/SSVV 1 categorie vanaf 10 personen. 

E-Learning
Bij deze training bieden wij de theorie 
ook aan als e-learning module. Zo volg 
je de training waar en wanneer het jou 
uitkomt.

Categorieën
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Op locatie of in een van onze trainingscentra

Groepstrainingen of individueel

Met competentietoetsing

E-learning

Uitgebreid machinepark: altijd de juiste machine

EEN HEFTRUCK TRAINING VOLGEN BIJ 
COLLÉ?



HEFTRUCK TRAININGHEFTRUCK TRAINING

Hef truck training
Veilig werken met een hef truck/reachtruck

Heftrucks en reachtrucks zijn niet meer weg te denken uit de logistiek en industrie. In elk magazijn en 
elke fabriekshal vind je er wel één. Om zo’n hef- of reachtruck te kunnen besturen, is deskundigheid key. 
Dergelijke trucks kunnen namelijk instabiel worden op het moment dat ze verkeerd geladen zijn of als er 
onverwachte bewegingen of bochten mee genomen worden. Collé Safety & Training hecht waarde aan veilige 
werkomstandigheden en geeft daarom verschillende trainingen om veiligheid op de werkvloer te bevorderen.  

In deze training behandelen we verschillende vaardigheden. Hierin staat vooral de belasting van de heftruck centraal. 
Daarnaast is ook de rijvaardigheid erg belangrijk. We leren je om te gaan met diverse accessoires (zoals bijvoorbeeld een 
hijsjuk) en testen je rijvaardigheid hier ook mee. 

De training is bedoeld voor medewerkers die het hef- en/of reachtruckcertificaat nog moeten behalen. Voordat je je 
certificaat haalt, word je zowel theoretisch als praktisch op de volgende onderwerpen getoetst:

Goed om te weten
Al enige ervaring met het besturen van een heftruck? Ben 
jij of zijn jouw medewerkers al in het bezit van een heftruck 
certificaat? Dan bieden wij ook een herhalingstraining 
heftruck aan. 
 

Inschrijving
Voor meer informatie over de heftruck trainingen verwij-
zen we je graag naar het Collé Safety & Training Center. 
Zij zijn telefonisch bereikbaar via +31 (0) 46 457 41 08 of 
per e-mail: training@colle.eu. Via deze contactmogelijk-
heden kun je tevens inschrijvingen doorgeven! 

www.colle.eu 00800 - 3625 3625

Theorie Praktijk
Arbeidsomstandighedenwet Aanvangscontrole (visueel)
Wettelijke vereisten Rijden met de last
Veiligheid werkomgeving Bediening van heftruck
Benamingen van de heftruck Oriëntatie op de omgeving
Theorie toets Stellingen/vrachtwagen laden/lossen

Onbeheerd achterlaten
LMRA

E-Learning
Bij deze training bieden wij de theorie 
ook aan als e-learning module. Zo volg 
je de training waar en wanneer het jou 
uitkomt.

Al vanaf  

€120
p.p.*

*Genoemde prijs per persoon bij een groepstraining 
Heftruck Basis Gevorderde vanaf 10 personen.

Trainingslocatie
• Sittard, Eindhoven, Rotterdam, 

Groningen, Utrecht of in-company
• Duitsland en België

Trainingslocatie
• Sittard, Eindhoven, Rotterdam, 

Groningen, Utrecht of in-company
• Duitsland en België

Trainingslocatie
• Sittard, Eindhoven, Rotterdam, 

Groningen, Utrecht of in-company
• Duitsland en België

Duur 
2 dagen - 16 uur 
Code 95 - 14 uur

Duur 
1 dag - 8 uur 
Code 95 - 7 uur

Duur 
1 dag - 8 uur 
Code 95 - 7 uur

Aantal cursisten 
• 4-10 deelnemers
• Individuele inschrijving op basis 

van beschikbaarheid

Aantal cursisten 
• 4-10 deelnemers
• Individuele inschrijving op basis 

van beschikbaarheid

Aantal cursisten 
• 4-8 deelnemers
• Individuele inschrijving op basis 

van beschikbaarheid

Niveau & toelatingseisen
• Minimum leeftijd 16 jaar
• Taal: NL, EN, FR & DE

Niveau & toelatingseisen 
• Minimum leeftijd 16 jaar
• Taal: NL, EN, FR & DE

Niveau & toelatingseisen
• Minimum leeftijd 16 jaar
• Taal: NL, EN, FR & DE

Toetsing 
Individueel theorie- en 
praktijkexamen

Toetsing
Individueel theorie- en 
praktijkexamen

Toetsing
Individueel theorie- en 
praktijkexamen

Certificaat
• Collé Certificaat conform Arbo- 

wet / ARAB-Codex
• Vakbekwaamheidspasje 
• Geldigheid: 5 jaar in NL en BE

Certificaat 
• Collé Certificaat conform Arbo- 

wet / ARAB-Codex
• Vakbekwaamheidspasje

Diploma 
• Certificaat met VCA logo
• Registratie in de VCA diploma 

registerbank 
• Vakbekwaamheidspasje

Prijs 
1-4 deelnemers vanaf € 150,00 p.p. 
Korting vanaf 5 deelnemers

Prijs 
1-4 deelnemers vanaf € 115,00 p.p. 
Korting vanaf 5 deelnemers

Prijs 
1-4 deelnemers vanaf € 250,00 p.p. 
Korting vanaf 5 deelnemers

Subsidie
Voor werkgevers is het mogelijk om via diverse branche organisaties zoals het OOM, SOOB en KMO subsidies voor 
de ontwikkeling van personeel aan te vragen. Collé Safety & Training is erkend opleider bij deze instanties. Kijk op 
de site van uw eigen branche organisatie/O&O fonds of u recht heeft op een subsidie.

Basis (Beginner) Basis (Gevorderde) Combi Vork-reachtruck

Praktische informatie

Roger Blomen 
Operations Manager
T 
E

Vragen?  Wij helpen je graag.

+31 (0)46 45 74 108  
rblomen@colle.eu

Benaming SOOB
De basis heftrucktraining beginner/gevorderd is terug 
te vinden bij het SOOB subsidiepunt onder de naam: 
Veiligheidscertificaat Vorkheftruck - 4 dagdelen U16-2 / 
Veiligheidscertificaat Vorkheftruck - 2 dagdelen U16-2.
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HEFTRUCK TRAININGHEFTRUCK TRAINING

Hef truck training Herhaling/Expert
Voor de echte expert!

De training is bedoeld voor de experts in het bezit van een geldig heftruck certificaat die regelmatig heftrucks 
besturen en met deze training hun certificaat willen verlengen. 

Ben jij een echte expert op de heftruck, dan is deze training zeker geschikt voor jou. We krikken je kennis en vaardigheden 
op tijdens deze training. Ook ben je altijd up-to-date van de nieuwe regels. Er wordt extra veel aandacht gestoken in het 
praktijkgedeelte en alles wat je als chauffeur de afgelopen jaren bent tegengekomen tijdens je werkzaamheden. Verder 
worden de risico’s nog eens duidelijk besproken zodat men niet in oude, misschien wel slechte gewoontes, terugvalt.

In deze training behandelen we verschillende vaardigheden. Hierin staat vooral de belasting van de heftruck centraal. 
Daarnaast is ook de rijvaardigheid erg belangrijk. We frissen je kennis over diverse accessoires op en testen je rijvaardigheid 
hier ook mee. 

De training is bedoeld voor medewerkers die hun hef- en/of reachtruckcertificaat al hebben gehaald maar een opfriscursus 
kunnen gebruiken. Je wordt zowel theoretisch als praktisch op de volgende onderwerpen getoetst:

www.colle.eu 00800 - 3625 3625

Theorie Praktijk
Arbeidsomstandighedenwet Aanvangscontrole (visueel)
Wettelijke vereisten Rijden met de last
Veiligheid werkomgeving Bediening van heftruck
Benamingen van de heftruck Oriëntatie op de omgeving
Theorie toets Stellingen/vrachtwagen laden/lossen
LMRA Onbeheerd achterlaten

E-Learning
Bij deze training bieden wij de theorie 
ook aan als e-learning module. Zo volg 
je de training waar en wanneer het jou 
uitkomt.

Trainingslocatie
• Sittard, Eindhoven, Rotterdam, Groningen,  

Utrecht of in-company
• Duitsland en België

Trainingslocatie
• Sittard, Eindhoven, Rotterdam,  

Utrecht en Groningen

Duur 
½ dag - 4 uur

Duur 
½ dag - 4 uur

Aantal cursisten 
• 4-8 deelnemers
• Individuele inschrijving op basis van  

beschikbaarheid

Aantal cursisten 
• 4-10 deelnemers
• Individuele inschrijving op basis van  

beschikbaarheid

Niveau & toelatingseisen
• Minimum leeftijd 16 jaar
• Veel ervaring met het werken op heftrucks. 
• Geldig legitimatiebewijs
• Taal: NL, EN, FR & DE

Niveau & toelatingseisen 
• Minimum leeftijd 18 jaar
• In het bezit van een geldig B rijbewijs, VCA diploma 

en legitimatiebewijs
• Veel ervaring met het werken op heftrucks
• Taal: NL, EN, FR & DE

Toetsing 
Individueel theorie- en praktijkexamen

Toetsing
Individueel theorie- en praktijkexamen

Certificaat
• Collé Certificaat conform Arbo- wet / ARAB-Codex
• Vakbekwaamheidspasje 

Certificaat 
• Collé Safety & Training persoonscertificaat of een 

SSVV diploma
• De geldigheidsduur bedraagt 5 jaar

Prijs 
1-4 deelnemers vanaf € 115,00 p.p. 
Korting vanaf 5 deelnemers

Prijs 
1-4 deelnemers vanaf € 165,00 p.p. 
Korting vanaf 5 deelnemers

Subsidie
Voor werkgevers is het mogelijk om via diverse branche organisaties zoals het OOM, SOOB en KMO subsidies voor 
de ontwikkeling van personeel aan te vragen. Collé Safety & Training is erkend opleider bij deze instanties. Kijk op 
de site van uw eigen branche organisatie/O&O fonds of u recht heeft op een subsidie.

Basis Herhaling/Expert SOG Herhaling

Praktische informatie

*Genoemde prijs per persoon bij een groepstraining Heftruck Basis Herhaling vanaf 8 personen.

Inschrijving
Wil je jezelf of je medewerkers inschrijven voor de 
heftruck herhalingstraining? Neem dan contact op met 
het Collé Safety & Training Center. Of stuur een e-mail 
naar training@colle.eu of bel +31 (0) 46 457 41 08. We 
bespreken graag de verschillende mogelijkheden!

Goed om te weten
Ben jij een echte expert op de heftruck, dan is deze 
training zeker voor jou geschikt. We krikken jouw kennis 
en vaardigheden op tijdens deze training. We ben je ook 
altijd up-to-date van de nieuwe regels. 

Al vanaf  

€89
p.p.*

Benaming SOOB
De basis herhaling/expert training Heftruck/Reachtruck is 
terug te vinden bij het SOOB subsidiepunt onder de naam:  
Veiligheidscertificaat Reachtruck hercertificering U16-2 / 
Veiligheidscertificaat Vorkheftruck hercertificering N50(1).
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Hef truck training SOG/SSVV
Correct en verantwoord werken in risicovolle omgevingen

www.colle.eu 00800 - 3625 3625

Voor het uitvoeren van werkzaamheden in risicovolle omgevingen dient de gebruiker van de hef- of reachtruck 
naast het algemene certificaat, ook in het bezit te zijn van het SOG/SSVV certificaat. Zo kunnen de mogelijke risico’s 
die kleven aan het uitvoeren van taken als de chemische industrie, industriële reiniging of binnen havengebieden 
beperkt worden. Collé Safety & Training hecht waarde aan veilige werkomstandigheden bij uitvoeren van zulke 
risicovolle werkzaamheden en biedt hiervoor de SOG/SSVV Training Heftruck / Reachtruck aan.

In deze training behandelen we verschillende vaardigheden. Zoals het werken met gevaarlijke stoffen, omgaan met 
vallende voorwerpen en het werken met risicovolle apparatuur. Wij leren jou verder met zaken om te gaan als het werken 
op hoogte en de beschermingsmaatregelen die gehandhaafd dienen te worden. 

Voor het behalen van het certificaat gaan wij jou zowel theoretisch als praktisch toetsen op de volgende onderwerpen:

Goed om te weten
Het SOG diploma wordt erkent in Nederland en België 
en wordt uitgereikt door VCA (Veiligheid Checklist 
Aannemers). Het SSVV (Stichting Samenwerken Voor 
Veiligheid) en BeSaCC (Belgian Safety Criteria for 
Contractors) zijn initiatieven die zorgen voor een veiligere 
arbeidsomstandigheden. 

Inschrijving
Voor meer informatie over de heftruck trainingen verwij-
zen we je graag naar het Collé Safety & Training Center. 
Zij zijn telefonisch bereikbaar via +31 (0) 46 457 41 08 of 
per e-mail: training@colle.eu. Via deze contactmogelijk-
heden kun je tevens inschrijvingen doorgeven! 

Theorie Praktijk
Veiligheidsinstructies en waarschuwingen Aanvangscontrole (visueel)
Uitleg mogelijke gevaren Rijden met de last
Veilige bediening Bediening van heftruck
Theoretische toets Oriëntatie op de omgeving

Stellingen/vrachtwagen laden/lossen
Onbeheerd achterlaten

Al vanaf  

€170
p.p.*

*Genoemde prijs per persoon bij een groepstraining Hoogwerker SOG/SSVV 1 categorie vanaf 10 personen. 

E-Learning
Bij deze training bieden wij de theorie 
ook aan als e-learning module. Zo volg 
je de training waar en wanneer het jou 
uitkomt.

Praktische informatie

Trainingslocatie
• Sittard, Rotterdam, Groningen & 

Utrecht
• Duitsland en België

Duur 
1 dag - 8 uur
Code 95 - 7 uur

Aantal cursisten 
• 4-10 deelnemers
• Individuele inschrijving op basis van 

beschikbaarheid

Niveau & toelatingseisen
• Minimum leeftijd 18 jaar. 
• Taal training: Nederlands, Engels,  

Frans of Duits
• De cursist dient in bezit te zijn van een 

geldig VCA diploma en B-rijbewijs

Toetsing 
Individueel theorie- en 
praktijkexamen

Certificaat & geldigheid
• Certificaat met VCA logo
• Registratie in de VCA diploma register-

bank 
• Vakbekwaamheidspasje
• Geldigheid: 5 jaar in NL en BE

Prijs 
Prijs op aanvraag.
Korting vanaf 5 deelnemers

Subsidie
Voor werkgevers is het mogelijk om via 
diverse branche organisaties zoals het 
OOM, SOOB en KMO subsidies voor 
de ontwikkeling van personeel aan te 
vragen. Collé Safety & Training is erkend 
opleider bij deze instanties. Kijk op de 
site van uw eigen branche organisatie/
O&O fonds of u recht heeft op een 
subsidie. 

Gecertificeerde opleidingen

Opleidingen op maat

Persoonlijke aandacht

Ruime keuze aan machines

Waarom je bij Collé goed zit.
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Op locatie of in een van onze trainingscentra

Groepstrainingen of individueel

Met competentietoetsing

Uitgebreide verhuurvloot: altijd de juiste machine

WAAROM KIEST U VOOR EEN 
VERREIKER TRAINING VAN COLLÉ?



VERREIKER TRAININGVERREIKER TRAINING

www.colle.eu 00800 - 3625 3625

Verreiker training
Veilig en ef ficiënt werken met de verreiker

Het is belangrijk dat medewerkers zo veilig mogelijk werken met verreikers. De verreiker kan namelijk efficiënt 
worden ingezet als belangrijk ondersteunende machine bij diverse werkzaamheden. Collé Safety & Training vindt 
het belangrijk dat medewerkers zo worden opgeleid dat ongevallen door verkeerd gebruik voorkomen worden.

De training verreiker is interessant voor medewerkers die een verreiker bedienen voor het heffen van materialen en 
deze op hoogte afzetten. We leren je de juiste basiskennis volgens de richtlijnen van de Arbowet en toetsen je uiteindelijk 
theoretisch en in de praktijk.

Er zijn 3 trainingen naar gelang welke werkzaamheden met welke soort verreiker.
• Heffen (vorken) met een starre/roterende verreiker
• Heffen & hijsen < 10T/M (vorken & jib/lier) met een starre/roterende verreiker
• Heffen & hoogwerken (vorken & manbak) met een starre/roterende verreiker

Goed om te weten
De training voldoet aan de verplichting die werkgevers in 
Nederland volgens Artikel 8 van de Arbowet en de ARAB-
Codex in België hebben om hun medewerkers gedegen 
te instrueren indien er gewerkt wordt met interne 
transportmiddelen met een eigen aandrijving. Bestuurders 
die willen voldoen aan de eisen van verzekeraars en de 
Arbowet kunnen met deze training hun certificaat (ook wel 
heftruckdiploma of rijbewijs genoemd) behalen.

Inschrijving
Neem contact op met het Collé Safety & Training Center 
om je in te schrijven voor de training verreiker of om de 
verschillende mogelijkheden te bespreken. Collé Safety & 
Training Center is zowel telefonisch, (+31 (0) 46 457 41 08) 
als per e-mail (training@colle.eu) te bereiken. 

Theorie Praktijk
Voorbereidingen op de werkplek treffen Aanvangscontrole (visueel) en onderhoud Controle
Hefwerkzaamheden uitvoeren Uitrustingsstukken
Dagelijks onderhoud verrichten Opstellen van de verreiker
Dagelijks onderhoud verrichten Rijden met de last
Zelfstandig een verreiker verplaatsen Last verticaal plaatsen, c.q. last zijwaarts kantelen
Storingen herkennen en verplaatsen
Veiligheidsmaatregelen hanteren Inpakken machine
Milieuverantwoord werken (HND) Achterlaten machine en werkterrein opruimen/afzetten
Arbeitsomstandighedenwet

Trainingslocatie
• Sittard, Eindhoven, Rotterdam, Groningen,  

Utrecht of in-company 
• Duitsland en België

Trainingslocatie
• Sittard, Eindhoven, Rotterdam, Groningen, Utrecht  

of in-company
• Duitsland en België

Duur 
2 dagen - 16 uur 
Code 95 - 14 uur

Duur 
1 dag - 8 uur
Code 95 - 7 uur

Aantal cursisten 
• 4-8 deelnemers
• Individuele inschrijving op basis van  

beschikbaarheid

Aantal cursisten 
• 4-8 deelnemers
• Individuele inschrijving op basis van  

beschikbaarheid

Niveau & toelatingseisen
• Minimum leeftijd 18 jaar
• Geldig legitimatiebewijs
• Taal: NL, EN, FR & DE

Niveau & toelatingseisen 
• Minimum leeftijd 18 jaar
• In het bezit van een geldig B Rijbewijs en  

legitimatiebewijs
• Veel ervaring met het werken op heftrucks
• Taal: NL, EN, FR & DE

Toetsing 
Individueel theorie- en praktijkexamen

Toetsing
Individueel theorie- en praktijkexamen

Certificaat
• Collé Certificaat conform Arbo- wet / ARAB-Codex
• Vakbekwaamheidspasje 
• Geldigheid: 5 jaar in Nederland, België en Duitsland

Certificaat 
• Collé Certificaat conform Arbo- wet / ARAB-Codex
• Vakbekwaamheidspasje
• Geldigheid: 5 jaar in Nederland, België en Duitsland

Prijs 
1-4 deelnemers vanaf € 425,00 p.p. 
Korting vanaf 5 deelnemers

Prijs 
1-4 deelnemers vanaf € 255,00 p.p. 
Korting vanaf 5 deelnemers

Subsidie
Voor werkgevers is het mogelijk om via diverse branche organisaties zoals het OOM, SOOB en KMO subsidies voor 
de ontwikkeling van personeel aan te vragen. Collé Safety & Training is erkend opleider bij deze instanties. Kijk op 
de site van uw eigen branche organisatie/O&O fonds of u recht heeft op een subsidie.

Basis (Beginner) Basis (Gevorderde)

Praktische informatie

Al vanaf  

€215
p.p.*

*Genoemde prijs per persoon bij een groepstraining Verreiker Basis heffen Gevorderde vanaf 8 personen.
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www.colle.eu 00800 - 3625 3625

Verreiker training SOG/SSVV
Veilig werken met een verreiker in de (petro)chemie

Medewerkers die met de verreiker werkzaam zijn op een (petro)chemisch bedrijventerrein, dienen in het bezit te 
zijn van een SOG/SSVV diploma. Collé Safety & Training biedt de training verreiker SOG/SSVV aan. Deze training 
zorgt ervoor dat de medewerker veilig en efficiënt te werk kan gaan met een verreiker in de (petro)chemie. 

Na het met voldoende resultaat afronden van deze SSVV examens ontvang je een diploma met VCA logo en een registratie 
in het CDR de VCA diploma registerbank. Er zijn 3 categorieën te verstaan:

• Heffen (vorken) met een starre/roterende verreiker
• Heffen & hijsen < 10T/M (vorken & jib/lier) met een roterende verreiker
• Heffen & hoogwerken (vorken & manbak) met een starre/roterende verreiker

Het SOG diploma wordt erkent in Nederland en België en wordt uitgereikt door VCA (Veiligheid Checklist Aannemers). 
Het SSVV (Stichting Samenwerken Voor Veiligheid) en BeSaCC (Belgian Safety Criteria for Contractors) zijn initiatieven die 
zorgen voor een veiligere arbeidsomstandigheden. De volgende onderwerpen komen tijdens de training aan bod:

Goed om te weten
Wanneer medewerkers hijswerkzaamheden met een 
verreiker uitvoeren in Nederland en het hijstoestel een 
bedrijfslastmoment heeft van 10T/M of meer. Dienen zij 
in bezit te zijn van een TCVT-persoonscertificaat oftewel 
het hijsbewijs. Het bedrijfslastmoment is aftelezen in het 
hijs,- of lastdiagram van de verreiker. Bekijk hiervoor onze 
TCVT W4-07 training op de volgende pagina.

Inschrijving
Voor meer informatie over de verreiker trainingen 
ver-wijzen we je graag naar het Collé Safety & Training 
Center, telefonisch +31 (0) 46 457 41 08 of per e-mail: 
training@colle.eu. Via deze contactmogelijkheden kun je 
tevens inschrijvingen doorgeven! 

SOG/SSVV verreiker 
Heffen

SOG/SSVV verreiker 
Heffen & Hoogwerken

Praktische informatie

Theorie Praktijk
Voorbereidingen op de werkplek treffen Aanvangscontrole (visueel) en onderhoud Controle
Hefwerkzaamheden uitvoeren Uitrustingsstukken
Dagelijks onderhoud verrichten Opstellen van de verreiker
Dagelijks onderhoud verrichten Rijden met de last
Zelfstandig een verreiker verplaatsen Last verticaal plaatsen, c.q. last zijwaarts kantelen
Storingen herkennen en verplaatsen
Veiligheidsmaatregelen hanteren Inpakken machine
Milieuverantwoord werken (HND) Achterlaten machine en werkterrein opruimen/afzetten
Arbeidsomstandighedenwet

Al vanaf  

€295
p.p.*

*Genoemde prijs per persoon bij een groepstraining Verreiker SOG/SSVV Heffen vanaf 8 personen.

SOG/SSVV verreiker (star)
Heffen & Hijsen < 10 T/M

Trainingslocatie
• Sittard, Rotterdam, Groningen  

& Utrecht
• Duitsland en België

Trainingslocatie
• Sittard, Rotterdam, Groningen 

& Utrecht
• Duitsland en België

Trainingslocatie
• Sittard, Rotterdam, Groningen 

& Utrecht
• Duitsland en België

Duur 
1 dag - 8 uur 
Code 95 - 7 uur

Duur 
1 dag - 8 uur 
Code 95 - 7 uur

Duur 
1 dag - 8 uur 
Code 95 - 7 uur

Aantal cursisten 
• 4-8 deelnemers
• Individuele inschrijving op basis 

van beschikbaarheid

Aantal cursisten 
• 4-8 deelnemers
• Individuele inschrijving op basis 

van beschikbaarheid

Aantal cursisten 
• 4-8 deelnemers
• Individuele inschrijving op basis 

van beschikbaarheid

Niveau & toelatingseisen
• Minimum leeftijd 18 jaar. 
• Geldig rijbewijs en legitimatie-

bewijs. 
• Taal training: NL, EN, FR of DE
• De cursist dient in bezit te zijn 

van een geldig VCA diploma.

Niveau & toelatingseisen 
• Minimum leeftijd 18 jaar. 
• Geldig rijbewijs en legitimatie-

bewijs. 
• Taal training: NL, EN, FR of DE
• De cursist dient in bezit te zijn 

van een geldig VCA diploma.

Niveau & toelatingseisen
• Minimum leeftijd 18 jaar. 
• Geldig rijbewijs en legitimatie-

bewijs. 
• Taal training: NL, EN, FR of DE
• De cursist dient in bezit te zijn 

van een geldig VCA diploma.

Toetsing 
Individueel theorie- en 
praktijkexamen

Toetsing
Individueel theorie- en 
praktijkexamen

Toetsing
Individueel theorie- en 
praktijkexamen

Certificaat 
• Certificaat met VCA logo
• Registratie in de VCA diploma 

registerbank 
• Vakbekwaamheidspasje
• Geldigheid: 5 jaar in NL en BE

Certificaat 
• Certificaat met VCA logo
• Registratie in de VCA diploma 

registerbank 
• Vakbekwaamheidspasje
• Geldigheid: 5 jaar in NL en BE

Certificaat 
• Certificaat met VCA logo
• Registratie in de VCA diploma 

registerbank 
• Vakbekwaamheidspasje
• Geldigheid: 5 jaar in NL en BE

Prijs 
1-4 deelnemers vanaf € 325,00 p.p. 
Korting vanaf 5 deelnemers

Prijs 
1-4 deelnemers vanaf € 365,00 p.p. 
Korting vanaf 5 deelnemers

Prijs 
1-4 deelnemers vanaf € 395,00 p.p. 
Korting vanaf 5 deelnemers

Subsidie
Voor werkgevers is het mogelijk om via diverse branche organisaties zoals het OOM, SOOB en KMO subsidies voor 
de ontwikkeling van personeel aan te vragen. Collé Safety & Training is erkend opleider bij deze instanties. Kijk op 
de site van uw eigen branche organisatie/O&O fonds of u recht heeft op een subsidie.

Combinatie heffen, hijsen en hoogwerken ook mogelijk, tijdsduur 1½ dag.
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VERREIKER TRAININGVERREIKER TRAINING

www.colle.eu 00800 - 3625 3625

Verreiker training TCVT W4-07
Veilig en ef ficiënt hijsen met de verreiker

Een verreiker is ideaal voor het werken in omgevingen met moeilijk bereikbare plaatsen op grote hoogten, het 
werken is echter niet zonder risico’s. Collé Safety & Training vindt het van groot belang dat medewerkers die zo’n 
verreiker bedienen dit op een verantwoorde manier doen om de risico’s zoveel mogelijk te beperken. 

Machinisten die hijswerkzaamheden in Nederland op een bouwplaats (elke tijdelijke of mobiele arbeidsplaats waar 
civieltechnische werken of bouwwerken tot stand worden gebracht) uitvoeren met hijstoestel met een bedrijfs-
lastmoment van 10T/M of meer, moeten in het bezit zijn van een TCVT-persoonscertificaat (hijsbewijs) voor de betreffende 
machine. Het bedrijfslastmoment is af te lezen in het hijs,- of lastdiagram van de verreiker.

De volgende onderwerpen komen tijdens de training aan bod:

Theorie Praktijk
Arbeidsomstandighedenwet Aanvangscontrole (visueel) en onderhoud Controle
Voorbereidingen op de werkplek treffen Uitrustingsstukken
Hefwerkzaamheden uitvoeren Opstellen van de verreiker
Benamingen van types LMRA - Oriëntatie omgeving
Dagelijks onderhoud verrichten Rijden met de last
Zelfstandig een verreiker verplaatsen Efficiënt en veilig rijden
Storingen herkennen Afstanden/Vlucht/Lastmoment
Veiligheidsmaatregelen hanteren Last verticaal plaatsen, c.q. last zijwaarts kantelen/verplaatsen
Veiligheidssystemen Inpakken machine
LMB (Lastmomentbegrenzer) Stempeldruk berekenen
Volgens de bedrijfsvoorschriften Achterlaten machine en werkterrein opruimen/afzetten
Milieuverantwoord werken (HND)

Goed om te weten
Buitenlandse machinisten die in Nederland willen werken, 
moeten ook in het bezit zijn van een TCVT-certificaat of 
een verklaring van een certificatie-instelling (CI) bezitten 
dat zij hier “incidenteel” mogen werken.

Inschrijving
Voor meer informatie over de verreiker trainingen 
verwijzen we je graag naar het Collé Safety & Training 
Center, telefonisch +31 (0) 46 457 41 08 of per e-mail: 
training@colle.eu. Via deze contactmogelijkheden kun je 
tevens inschrijvingen doorgeven! 

Trainingslocatie
• Sittard, Rotterdam, Groningen, Utrecht  

of in-company

Trainingslocatie
• Sittard, Eindhoven, Rotterdam, Utrecht, Groningen  

of in-company
• Duitsland en België

Duur 
5 dagen – 40 uur
Code 95 - 21 uur

Duur 
Bijscholing A-B: 1 dag - 8 uur
Bijscholing C-D: 1 dag - 8 uur

Aantal cursisten 
• 1-4 deelnemers
• Individuele inschrijving op basis van  

beschikbaarheid

Aantal cursisten 
• 1-4 deelnemers
• Individuele inschrijving op basis van  

beschikbaarheid

Niveau & toelatingseisen
• Minimum leeftijd 18 jaar
• Geldig legitimatiebewijs
• Taal: NL, EN, FR & DE

Niveau & toelatingseisen 
• Bewijs van deelname kunnen tonen in het  

TCVT-praktijkregistratieboek

Toetsing 
Individueel theorie- en praktijkexamen

Toetsing
Individueel theorie- en praktijkexamen

Diploma
• DNV hijsbewijs (wettelijk verplicht in Nederland)
• Geldigheid: 5 jaar mits de wettelijk verplichte  

nascholing wordt gevolgd! (zie bijscholing)

Diploma 
• DNV hijsbewijs (wettelijk verplicht in Nederland)
• Geldigheid: 5 jaar mits de wettelijk verplichte  

nascholing wordt gevolgd! (zie bijscholing)

Prijs 
1-4 deelnemers vanaf € 2275,00 p.p.

Prijs 
Bijscholing A-B € 250,00
Bijscholing C-D € 250,00
Vervangen verlopen hijsbewijs € 150,00

Subsidie
Voor werkgevers is het mogelijk om via diverse branche organisaties zoals het OOM, SOOB en KMO subsidies voor 
de ontwikkeling van personeel aan te vragen. Collé Safety & Training is erkend opleider bij deze instanties. Kijk op 
de site van uw eigen branche organisatie/O&O fonds of u recht heeft op een subsidie.

TCVT W4-07 Bijscholing TCVT (wettelijk verplicht)

Praktische informatie

Bijscholing TCVT
Voorwaarde is, dat er gedurende de 5-jaars geldigheidstermijn van het TCVT hijsbewijs relevante bijscholing gevolgd 
wordt. Dit ter opfrissing/verdieping/verbreding van de vakbekwaamheid als machinist/hijsbegeleider. In de bijscholing 
moeten alle eindtermen van het betreffende certificatieschema worden behandeld 

De volgende eisen zijn daartoe geformuleerd: 
• 2 scholingsdagen moeten in de geldigheidsduur van 5 jaar gevolgd worden bij een TCVT erkend trainingsinstituut. 
• 1 scholingsdag (module AB) dient te worden gevolgd in de eerste 36 maanden van de certificatieperiode van vijf jaar. 
• 1 tweede scholingsdag (module CD) dient te worden gevolgd in de laatste 24 maanden van de certificatieperiode van vijf jaar. 

Onze trainingslocaties zijn voorzien van alle 
gemakken en machines. Kijk op pagina 3 
voor een overzicht van al onze locaties.

Trainingslocaties

Benaming SOOB
De Verreiker TCVT W4-07 Hijsbegeleider / Rigger opleiding 
is terug te vinden bij het SOOB subsidiepunt onder de 
naam: Machinist Verreiker met Hijsfunctie. 
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TRAINING HIJSBEGELEIDERTRAINING HIJSBEGELEIDER

www.colle.eu 00800 - 3625 3625

Training Hijsbegeleider
Veilig begeleiden & aanslaan van lasten

Hef- en hijswerkzaamheden kunnen risico’s met zich meebrengen. Met voldoende kennis over het aanslaan van 
een last of het juiste gebruik van hijsgereedschap, voorkom je dit. Er worden steeds hogere eisen gesteld aan 
de veiligheid. Bij Collé Safety & Training zijn ze daarvoor aan het juiste adres, zodat alle medewerkers veilig en 
verantwoord aan de slag kunnen gaan.

De basis training voldoet aan de verplichting die werkgevers in Nederland volgens Artikel 8 van de Arbowet en de 
ARAB-Codex in België hebben om hun medewerkers gedegen te instrueren indien er gewerkt wordt in een risicovolle 
werkomgeving. Voor medewerkers die willen voldoen aan de eisen van verzekerraars en de Arbowet kunnen met deze 
training hun certificaat behalen. De basistraining kan bij onervaren deelnemers ook naar 2 of meerdere dagen worden 
verlengd. Dit zal blijken na de start van de training en de kennis van de deelnemer.

Hijsbegeleider
Basis (beginner)

Hijsbegeleider
Basis (gevorderde)

Hijsbegeleider
Basis (herhaling/expert)

Praktische informatie

Groen boekje
Wanneer de training is afgerond, ontvangt iedere medewerker naast een hijsbewijs ook nog een groen TCPR-boekje. 
Hier moet de opgedane hijservaring in opgenomen worden. Die wordt vervolgens door de werkgever of opdrachtgever 
afgestempeld. Met het TCPR-boekje laat je zien dat je in de vijf jaar na certificatie minstens acht kwartalen in die functie 
hebt gewerkt. Twee van deze acht kwartalen moeten overigens in de laatste drie jaar hebben plaatsgevonden.

Theorie Praktijk
Voorbereidingen op de werkplek treffen Aanvangscontrole (visueel) en onderhoudscontrole
Hijsbegeleidingen uitvoeren Hijsmiddelen en hijshulpstukken
Dagelijks onderhoud verrichten Begeleiden van de last tijdens rijden
Zelfstandig controleren van certificaten Kiezen van de juiste hijsmiddelen
Beschadigingen herkennen Last begeleiden, verticaal plaatsen/zijwaarts kantelen
Veiligheidsmaatregelen treffen Inpakken hijsmiddelen

Achterlaten en opruimen werkterrein

Trainingslocatie
• Sittard, Rotterdam, Groningen, 

Utrecht of in-company
• Duitsland en België

Trainingslocatie
• Sittard, Rotterdam, Groningen, 

Utrecht of in-company 
• Duitsland en België

Trainingslocatie
• Sittard, Rotterdam, Groningen, 

Utrecht of in-company
• Duitsland en België

Duur 
2 dagen - 16 uur 
Code 95 - 14 uur

Duur 
1 dag - 8 uur
Code 95 - 7 uur

Duur 
½ dag - 4 uur

Aantal cursisten 
• 4-8 deelnemers
• Individuele inschrijving op basis 

van beschikbaarheid

Aantal cursisten 
• 4-8 deelnemers
• Individuele inschrijving op basis 

van beschikbaarheid

Aantal cursisten 
• 4-8 deelnemers
• Individuele inschrijving op basis 

van beschikbaarheid

Niveau & toelatingseisen
• Minimum leeftijd 18 jaar. 
• Geldig legitimatiebewijs. 
• Taal training: NL, EN, FR of DE

Niveau & toelatingseisen 
• Minimum leeftijd 18 jaar. 
• Geldig legitimatiebewijs. 
• Taal training: NL, EN, FR of DE

Niveau & toelatingseisen
• Minimum leeftijd 18 jaar. 
• Geldig legitimatiebewijs. 
• Taal training: NL, EN, FR of DE

Toetsing 
Individueel theorie- en 
praktijkexamen

Toetsing
Individueel theorie- en 
praktijkexamen

Toetsing
Individueel theorie- en 
praktijkexamen

Certificaat 
• Collé Certificaat conform Ar-

bo-wet / ARAB-Codex 
• Vakbekwaamheidspasje
• Geldigheid: 5 jaar in NL, BE & DE

Certificaat 
• Collé Certificaat conform Ar-

bo-wet / ARAB-Codex 
• Vakbekwaamheidspasje
• Geldigheid: 5 jaar in NL, BE & DE

Certificaat 
• Collé Certificaat conform Ar-

bo-wet / ARAB-Codex 
• Vakbekwaamheidspasje
• Geldigheid: 5 jaar in NL, BE & DE

Prijs 
1-4 deelnemers vanaf € 395,00 p.p. 
Korting vanaf 5 deelnemers

Prijs 
1-4 deelnemers vanaf € 225,00 p.p. 
Korting vanaf 5 deelnemers

Prijs 
1-4 deelnemers vanaf € 175,00 p.p. 
Korting vanaf 5 deelnemers

Subsidie
Voor werkgevers is het mogelijk om via diverse branche organisaties zoals het OOM, SOOB en KMO subsidies voor 
de ontwikkeling van personeel aan te vragen. Collé Safety & Training is erkend opleider bij deze instanties. Kijk op 
de site van uw eigen branche organisatie/O&O fonds of u recht heeft op een subsidie.

Inschrijving
Benieuwd naar alle mogelijkheden voor zowel bijscholing 
als eerste afname certificering? Neem dan gerust contact 
op met het Collé Safety & Training Center, om een training 
op maat aangeboden te krijgen! Dit kan zowel telefonisch 
via +31 (0) 46 457 41 08 als per e-mail training@colle.eu.
Inschrijven is tevens mogelijk via bovenstaand telefoon-
nummer en e-mailadres.

Goed om te weten
Voor werkzaamheden in de petrochemie bieden wij een 
aparte training aan. Namelijk Hijsbegleider / Rigger SOG/
SSVV. 

Al vanaf  

€175
p.p.*

*Genoemde prijs per persoon bij een training Hijbegeleider Basis (herhaling/expert) 1-4 personen.
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www.colle.eu 00800 - 3625 3625

Training ABvL SOG/SSVV 
Aanslaan & begeleiden van lasten

De cursus is bedoeld voor mensen die in installaties en constructies lasten zelfstandig aanslaan en verplaatsen 
waarbij de last door middel van een kraan met machinist wordt verplaatst. De lasten zijn beperkt tot leidingdelen, 
appendages, relatief kleine equipment, zoals elektromotoren en onderdelen van constructies van beperkte 
omvang.

ABVL (Aanslaan en Begeleiden van Lasten)
De 3-daagse ABVL opleiding is bedoeld voor personen die lasten moeten begeleiden met behulp van een kraan met 
machinist. Indien in installaties en constructies lasten moeten worden aangeslagen en verplaatst of overgepakt moeten 
worden vanuit een kraan door middel van kettingtsakels, loopkatten en balkklemmen is hier de opleiding VVL-H voor 
nodig. 

VVL-H (Verplaatsen van Lasten met Handhijsgereedschap)
Als er alleen lasten door middel van handhijsgereedschappen zoals takels, balkklemen en loopkatten worden verplaats 
kan worden volstaan met een VVL-H opleiding. Met een VVL-H opleiding mogen dus geen lasten worden aangeslagen en 
verplaatst door middel van kranen. Hiervoor de opleiding ABVL nodig.

De VVL-H is bedoeld voor personen die op een (petro)chemisch bedrijfsterrein in installaties en werkplaatsen lasten 
zelfstandig aanslaan en verplaatsen. Het gaat om lasten van beperkte omvang die alleen verplaatst kunnnen worden met 
handhijsgereedschap. Wij geven de training TCVT W4-07 ter vervanging van VVL-H (zie volgende pagina).

Inschrijving
Benieuwd naar alle mogelijkheden voor zowel bijscholing 
als eerste afname certificering? Neem dan gerust contact 
op met het Collé Safety & Training Center, om een training 
op maat aangeboden te krijgen! Dit kan zowel telefonisch 
via +31 (0) 46 457 41 08 als per e-mail training@colle.eu.
Inschrijven is tevens mogelijk via bovenstaand telefoon-
nummer en e-mailadres.

Goed om te weten
De kwalificaties worden bij ons vervangen voor de TCVT 
W4-08 training zie pagina 36.

Theorie Praktijk
Voorbereidingen op de werkplek treffen Aanvangscontrole (visueel) en onderhoudscontrole
Hijsbegeleidingen uitvoeren Hijsmiddelen en hijshulpstukken
Dagelijks onderhoud verrichten Begeleiden van de last tijdens rijden
Zelfstandig controleren van certificaten Kiezen van de juiste hijsmiddelen
Beschadigingen herkennen Last begeleiden, verticaal plaatsen/zijwaarts kantelen
Veiligheidsmaatregelen treffen Inpakken hijsmiddelen

Achterlaten en opruimen werkterrein

Gecertificeerde opleidingen

Opleidingen op maat

Persoonlijke aandacht

Ruime keuze aan machines

Waarom je bij Collé goed zit.

Praktische informatie

Trainingslocatie
• Sittard, Rotterdam, Groningen & 

Utrecht

Duur 
2 dagen - 16 uur
Code 95 - 14 uur

Aantal cursisten 
• 4-8 deelnemers
• Individuele inschrijving op basis van 

beschikbaarheid

Niveau & toelatingseisen 
• Minimum leeftijd 18 jaar. 
• Geldig rijbewijs en legitimatiebewijs
• Geldig VCA diploma
• Taal training: NL, EN, FR of DE

Toetsing
• Examen theorie - 120 minuten
• Examen praktijk - 240 minuten

Diploma 
• Certificaat met VCA logo
• Registratie in de VCA diploma register-

bank 
• Vakbekwaamheidspasje
• Geldigheid: 5 jaar in NL en BE

Prijs 
Op aanvraag

Subsidie
Voor werkgevers is het mogelijk om via 
diverse branche organisaties zoals het 
OOM, SOOB en KMO subsidies voor 
de ontwikkeling van personeel aan te 
vragen. Collé Safety & Training is erkend 
opleider bij deze instanties. Kijk op de 
site van uw eigen branche organisatie/
O&O fonds of u recht heeft op een 
subsidie. 
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Training Rigger TCVT W4-08
Veilig en ef ficiënt hijsen

Machinisten hebben ondersteuning nodig bij de hijswerkzaamheden in Nederland die ze op een bouwplaats 
uitvoeren met een hijstoestel. Om vakbekwame ondersteuning te realiseren moeten op veel bouwplaatsen en 
de petrochemie de hijsbegeleiders in het bezit zijn van een TCVT-persoonscertificaat. Medewerkers die in bezit 
zijn van een dergelijk certificaat kunnen op een verantwoorde en veilig manier lasten laten verplaatsen. Na deze 
opleiding bieden zij perfecte ondersteuning aan de machinist. 

Bijscholing TCVT
Voorwaarde is, dat er gedurende de 5-jaars geldigheidstermijn van het TCVT hijsbewijs relevante bijscholing gevolgd 
wordt. Dit ter opfrissing/verdieping/verbreding van de vakbekwaamheid als machinist/hijsbegeleider. In de bijscholing 
moeten alle eindtermen van het betreffende certificatieschema worden behandeld 

De volgende eisen zijn daartoe geformuleerd: 
• 2 scholingsdagen moeten in de geldigheidsduur van 5 jaar gevolgd worden bij een TCVT erkend trainingsinstituut. 
• 1 scholingsdag (module AB) dient te worden gevolgd in de eerste 36 maanden van de certificatieperiode van vijf jaar. 
• 1 tweede scholingsdag (module CD) dient te worden gevolgd in de laatste 24 maanden van de certificatieperiode van 

vijf jaar.

Inschrijving
Voor meer informatie over de verreiker trainingen verwijzen 
we je graag naar het Collé Safety & Training Center. Zij 
zijn telefonisch bereikbaar via +31 (0) 46 457 41 08 of per 
e-mail: training@colle.eu. Via deze contactmogelijkheden 
kun je tevens inschrijvingen doorgeven!

Goed om te weten
Buitenlandse machinisten die in Nederland willen werken, 
moeten ook in het bezit zijn van een TCVT-certificaat of 
een verklaring van een certificatie-instelling (CI) bezitten 
dat zij hier “incidenteel” mogen werken.

Theorie Praktijk
Arbeidsomstandighedenwet Aanvangscontrole (visueel) en onderhoud Controle
Voorbereidingen op de werkplek treffen Uitrustingsstukken
Hefwerkzaamheden uitvoeren Opstellen van de verreiker
Benamingen van types LMRA - Oriëntatie omgeving
Dagelijks onderhoud verrichten Rijden met de last
Zelfstandig een verreiker verplaatsen Efficiënt en veilig rijden
Storingen herkennen Afstanden/Vlucht/Lastmoment
Veiligheidsmaatregelen hanteren Last begeleiden, verticaal plaatsen/zijwaarts kantelen
Veiligheidssystemen Inpakken machine
LMB (Lastmomentbegrenzer) Stempeldruk berekenen
Volgens de bedrijfsvoorschriften Achterlaten machine en werkterrein opruimen/afzetten
Milieuverantwoord werken (HND)

Trainingslocatie
• Sittard, Rotterdam, Groningen, Utrecht  

of in-company

Trainingslocatie
• Sittard, Rotterdam, Groningen, Utrecht  

of in-company
• Duitsland en België

Duur 
3 dagen – 24 uur
Code 95 - 21 uur

Duur 
Bijscholing A-B: 1 dag - 8 uur
Bijscholing C-D: 1 dag - 8 uur

Aantal cursisten 
• 1-4 deelnemers
• Individuele inschrijving op basis van  

beschikbaarheid

Aantal cursisten 
• 1-4 deelnemers
• Individuele inschrijving op basis van  

beschikbaarheid

Niveau & toelatingseisen
• Minimum leeftijd 18 jaar
• Geldig legitimatiebewijs
• Taal: NL, EN, FR & DE

Niveau & toelatingseisen 
• Bewijs van deelname kunnen tonen in het  

TCVT-praktijkregistratieboek

Toetsing 
Individueel theorie- en praktijkexamen

Toetsing
Individueel theorie- en praktijkexamen

Diploma
• DNV hijsbewijs (wettelijk verplicht in Nederland)
• Geldigheid: 5 jaar mits de wettelijk verplichte  

nascholing wordt gevolgd! (zie bijscholing)

Diploma 
• DNV hijsbewijs (wettelijk verplicht in Nederland)
• Geldigheid: 5 jaar mits de wettelijk verplichte  

nascholing wordt gevolgd! (zie bijscholing)

Prijs 
1-4 deelnemers vanaf € 975,00 p.p.

Prijs 
Bijscholing A-B € 250,00
Bijscholing C-D € 250,00
Vervangen verlopen hijsbewijs € 185,00

Subsidie
Voor werkgevers is het mogelijk om via diverse branche organisaties zoals het OOM, SOOB en KMO subsidies voor 
de ontwikkeling van personeel aan te vragen. Collé Safety & Training is erkend opleider bij deze instanties. Kijk op 
de site van uw eigen branche organisatie/O&O fonds of u recht heeft op een subsidie.

TCVT W4-08 Bijscholing TCVT (wettelijk verplicht)

Praktische informatie

Benaming SOOB
De Hijsbegeleider / Rigger TCVT W4-08 opleiding is terug 
te vinden bij het SOOB subsidiepunt onder de naam: 
Hijsbegeleider.
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GRONDVERZET TRAINING VAN COLLÉ?



Theorie Praktijk
Voorbereidingen op de werkplek treffen Aanvangscontrole (visueel) en onderhoud Controle
KLIC/WION melding Uitrustingsstukken
Graafwerkzaamheden uitvoeren Opstellen van de machine
Dagelijks onderhoud verrichten Grond, zand, klei verplaatsen
Zelfstandig een machine verplaatsen Achterlaten machine en werkterrein opruimen/afzetten
Storingen herkennen
Veiligheidsmaatregelen hanteren
Volgens de bedrijfsvoorschriften
Milieuverantwoord werken (HND)

GRONDVERZET TRAINING

www.colle.eu

GRONDVERZET TRAINING

00800 - 3625 3625

Grondverzet training
Veilig en ef ficiënt aan de slag met grondverzetmachines

Bij Collé Safety & Training vinden we het belangrijk dat jouw medewerkers op een veilige en efficiënte manier 
kunnen werken met (ons) materieel. Om machinisten goed op te leiden bij het gebruik van hydraulische 
graafmachines en grondverzetmachines, biedt Collé Safety & Training diverse trainingen voor grondverzet aan. 

Grondverzet training
De basistraining grondverzet bestaat uit een theoretisch gedeelte en een stuk praktijk. Medewerkers kunnen zo hun 
opgedane kennis direct in de praktijk brengen. De cursus is bedoeld voor medewerkers die de basisvaardigheden van 
verschillende bouwmachines willen leren. Denk hierbij aan graafmachines, dumpers of schrankladers van 0,5t tot 12t.

Het Nieuwe Draaien
Binnen het kader van duurzaamheid en milieubewust werken is het van belang dat uw medewerkers zich bewust zijn 
van manieren waarop energie bespaart kan worden. Dit zorgt ervoor dat milieuvervuiling wordt tegengegaan en levert u 
een besparing op uw brandstofkosten. Als erkend trainingscentrum voor de uitvoering van trainingen voor ‘Het Nieuwe 
Draaien’ bent u bij Collé Safety & Training aan het juiste adres Tijdens de cursus komen onderwerpen aan bod die de 
medewerker de mogelijkheid geven op een duurzamere wijze te werken. Door kennis van o.a. onderhoud van machines, 
verschillende brandstoffen en werkmethoden kunnen uw medewerkers bijdragen aan het behalen van een grotere winst 
voor milieu en organisatie.

TCVT W4-05
De opleiding voor machinisten van grondverzetmachines met hijsfunctie (TCVT/W4-05) is de enige juiste basis voor 
machinisten die geheel volgens de regels en op veilige wijze willen werken. Machinisten van een grondverzetmachine met 
hijsfunctie (>10 ton/meter) dienen, conform de Arbowet, in het bezit te zijn van TCVT-certificaat. Tijdens deze opleiding 
leren toekomstig machinisten in een theoretisch- en praktijkgedeelte het complete vak. 
De volgende onderwerpen komen tijdens de training aan bod:

Goed om te weten
Deze training is gefocust op het gebruik, de bediening en het 
op- en afladen van deze vaak risicovolle arbeidsmiddelen. 
Om meer te leren over duurzaamheid en veiligheid, kun je 
de training uitbreiden met de cursus Het Nieuwe Draaien. 
Hiermee leren medewerkers machines milieubewust te 
bedienen en om veilig te werken langs de openbare weg.
 

Inschrijving
Ben je geïnteresseerd en wil je je inschrijven voor de 
basistraining grondverzet? Of wil je de verschillende 
mogelijkheden bespreken? Neem dan contact op met 
het Collé Safety & Training Center. Stuur een e-mail naar 
training@colle.eu of bel +31 (0) 46 457 41 08.

Praktische informatie

Roger Blomen 
Operations Manager
T 
E

Direct Inschrijven?  Dat kan.

+31 (0)46 45 74 108  
rblomen@colle.eu

Trainingslocatie
• Sittard, Eindhoven, Rotterdam, 

Groningen, Utrecht of in-company
• Duitsland en België

Trainingslocatie
• Sittard, Eindhoven, Rotterdam, 

Groningen, Utrecht of in-company
• Duitsland en België

Trainingslocatie
• Sittard, Eindhoven, Rotterdam, 

Groningen, Utrecht of in-company
• Duitsland en België

Duur 
1 dag – 8 uur

Duur 
1 dag - 8 uur

Duur 
10 dagen – 80 uur

Aantal cursisten 
• 4-10 deelnemers
• Individuele inschrijving op basis 

van beschikbaarheid

Aantal cursisten 
• 4-10 deelnemers
• Individuele inschrijving op basis 

van beschikbaarheid

Aantal cursisten 
• 4-8 deelnemers
• Individuele inschrijving op basis 

van beschikbaarheid

Niveau & toelatingseisen
• Minimum leeftijd 16 jaar
• Taal: NL, EN, FR & DE

Niveau & toelatingseisen 
• Minimum leeftijd 16 jaar
• Taal: NL, EN, FR & DE

Niveau & toelatingseisen
• Minimum leeftijd 18 jaar
• Taal: NL, EN, FR & DE

Toetsing 
Individueel theorie- en 
praktijkexamen

Toetsing
Individueel theorie- en 
praktijkexamen

Toetsing
Individueel theorie- en 
praktijkexamen

Certificaat
• Collé Certificaat conform Arbo- 

wet / ARAB-Codex
• Vakbekwaamheidspasje 
• Geldigheid: 5 jaar in NL, BE & DE

Certificaat 
• Collé Certificaat conform Arbo- 

wet / ARAB-Codex
• Vakbekwaamheidspasje
• Geldigheid: 5 jaar in NL, BE & DE

Diploma 
• DNV hijsbewijs (wettelijk  

verplicht in Nederland)
• Geldigheid: 5 jaar (mits de 

wettelijk verplichte nascholing 
wordt gevolgd! (zie bijscholing)

Prijs 
1-4 deelnemers vanaf € 245,00 p.p. 
Korting vanaf 5 deelnemers

Prijs 
1-4 deelnemers vanaf € 225,00 p.p. 
Korting vanaf 5 deelnemers

Prijs 
Op aanvraag

Subsidie
Voor werkgevers is het mogelijk om via diverse branche organisaties zoals het OOM, SOOB en KMO subsidies voor 
de ontwikkeling van personeel aan te vragen. Collé Safety & Training is erkend opleider bij deze instanties. Kijk op 
de site van uw eigen branche organisatie/O&O fonds of u recht heeft op een subsidie.

Grondverzet
Graafmachines, dumpers etc.

Het nieuwe draaien
MVO / CO2 Prestatielader

TCVT W4-05

Bijscholing TCVT
Voorwaarde is, dat er gedurende de 5-jaars geldigheidstermijn van het TCVT hijsbewijs relevante bijscholing gevolgd 
wordt. Dit ter opfrissing/verdieping/verbreding van de vakbekwaamheid als machinist/hijsbegeleider. In de bijscholing 
moeten alle eindtermen van het betreffende certificatieschema worden behandeld 

De volgende eisen zijn daartoe geformuleerd: 
• 2 scholingsdagen moeten in de geldigheidsduur van 5 jaar gevolgd worden bij een TCVT erkend trainingsinstituut. 
• 1 scholingsdag (module AB) dient te worden gevolgd in de eerste 36 maanden van de certificatieperiode van vijf jaar. 
• 1 tweede scholingsdag (module CD) dient te worden gevolgd in de laatste 24 maanden van de certificatieperiode van vijf jaar.
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Bij u op locatie of in een van onze trainingscentra

Te volgen in diverse talen

Met competentietoetsing

E-learning

VCA CURSUS VOLGEN? COLLÉ GEEFT DE 
VOLGENDE VOORDELEN.



Trainingslocatie
• Sittard, Eindhoven, Rotterdam, 

Groningen, Utrecht of in-company
• Duitsland en België

Trainingslocatie
• Sittard, Eindhoven, Rotterdam, 

Groningen, Utrecht of in-company
• Duitsland en België

Trainingslocatie
Exameninstituut bij u in de buurt

Duur 
1 dag - 8 uur 
Code 95 - 7 uur

Duur 
1 dag - 8 uur 
Code 95 - 7 uur

Duur 
1 dag - 8 uur 
Code 95 - 7 uur

Aantal cursisten 
• 6-20 deelnemers
• Individuele inschrijving op basis 

van beschikbaarheid

Aantal cursisten 
• 6-20 deelnemers
• Individuele inschrijving op basis 

van beschikbaarheid

Aantal cursisten 
• 1-20 deelnemers
• Individuele inschrijving op basis 

van beschikbaarheid

Niveau & toelatingseisen 
Taal: Nederlands, Engels, Frans of 
Duits

Niveau & toelatingseisen 
Taal: Nederlands, Engels, Frans of 
Duits

Niveau & toelatingseisen 
Taal: Nederlands, Engels, Frans 
of Duits

Toetsing 
Individueel theorie-examen

Toetsing
Individueel theorie-examen

Toetsing
Individueel theorie-examen

Certificaat 
• Certificaat met VCA logo
• Registratie in de VCA diploma 

registerbank 
• Vakbekwaamheidspasje
• Geldigheid: 10 jaar in NL en BE

Certificaat 
• Certificaat met VCA logo
• Registratie in de VCA diploma 

registerbank 
• Vakbekwaamheidspasje
• Geldigheid: 10 jaar in NL en BE

Certificaat 
• Certificaat met VCA logo
• Registratie in de VCA diploma 

registerbank 
• Vakbekwaamheidspasje
• Geldigheid: 10 jaar in NL en BE

Prijs 
Vanaf € 150,00 p.p.

Prijs 
Vanaf € 150,00 p.p.

Prijs 
Examen zonder lesboek € 99,00 p.p.
Examen met lesboek € 135,00 p.p.
Toeslag buitenlands lesboek € 20,00 

Subsidie
Voor werkgevers is het mogelijk om via diverse branche organisaties zoals het OOM, SOOB en KMO subsidies voor 
de ontwikkeling van personeel aan te vragen. Collé Safety & Training is erkend opleider bij deze instanties. Kijk op 
de site van uw eigen branche organisatie/O&O fonds of u recht heeft op een subsidie.

VCA TRAININGVCA TRAINING

www.colle.eu 00800 - 3625 3625

VCA Training
De basis om iedere dag weer veilig en gezond aan de slag te gaan

Adequaat kunnen handelen tijdens gevaarlijke situaties is erg belangrijk. Om dat te kunnen doen heb je voldoende 
kennis nodig over de gevaren die werkzaamheden met zich mee kunnen brengen. Collé vindt dat er niets boven 
veilig werken gaat. Daarom bieden wij de cursus VCA-B aan. Samen staan we namelijk sterker.

De cursus is bedoeld voor medewerkers die werkzaamheden met een verhoogd risico uitvoeren in een risicovolle 
omgeving. Denk hier bijvoorbeeld aan constructie-, installatie- of onderhoudswerkzaamheden op bouwterreinen of in 
(petrochemische) fabrieken en werkplaatsen. Na deze cursus beschik jij over de juiste kennis van de wet- en regelgeving 
en procedures rondom veiligheid, gevaarlijke stoffen en persoonlijke beschermingsmiddelen. 

Veel opdrachtgevers vragen om een VCA-certificatie. Dit komt voornamelijk voor in de werktuigbouwkunde, 
elektrotechniek, procesbesturing en in de bouwkundige en civiele techniek. Daarnaast is een VCA ook nodig in technische 
diensten, zoals bij isoleren, in de steigerbouw en bij industrieel reinigen, stralen/conserveren/schilderen, transport, 
inspectie en ga zo maar door. 

Er zijn 3 soorten gradaties bij VCA namelijk, VCA basis, VOL en VIL. Met het certificaat VCA Basis toon je aan dat beschikt 
over de basiskennis van veiligheid, gezondheid en milieu. Je kunt dus veilig werken en houdt rekening met het milieu en 
de gezondheid van jezelf en anderen. Het certificaat VOL-VCA is verplicht voor leidinggevenden die werken op een locatie 
waar VCA verplicht is. VCA VIL training is bedoeld voor intercedenten en leidinggevenden die werkzaam zijn binnen een 
uitzendbureau en personeel leveren aan een VCA gecertificeerd bedrijf.

De cursus is gebaseerd op de door Stichting Samenwerken Voor Veiligheid speciaal ontwikkelde examinering. De focus 
ligt op veiligheid, gezondheid en milieu in risicovolle omgevingen. Dat vertaalt zich naar de volgende onderwerpen:

Goed om te weten
Het VCA examen kan gevolgd worden in 20 verschillende 
talen zoals Engels, Pools, Hongaars of een andere taal. Onze 
medewerkers kunnen je vertellen in welke talen cursussen 
beschikbaar zijn en of zelfstudie via een anderstalig lesboek 
van toepassing is. Ben je operationeel leidinggevende en 
wil je een VCA-certificaat halen? Ga dan voor de cursus 
VCA-VOL.  

Inschrijving
Voor meer informatie over de VCA trainingen verwijzen 
we je graag naar het Collé Safety & Training Center. Zij 
zijn telefonisch bereikbaar via +31 (0) 46 457 41 08 of per 
e-mail: training@colle.eu. Via deze contactmogelijkheden 
kun je tevens inschrijvingen doorgeven! 

VCA Basis VCA VOL / VIL

Praktische informatie

Roger Blomen 
Operations Manager
T 
E

Vragen?  Wij helpen je graag.

+31 (0)46 45 74 108 
rblomen@colle.eu

VCA Inloopexamen

E-Learning
Bij deze training bieden wij de theorie 
ook aan als e-learning module. Zo volg 
je de training waar en wanneer het jou 
uitkomt.

Inhoud
Arbeidsomstandigheden Procedures en werkvergunningen
Milieuwetgeving Taak-risicoanalyse
Gevaarlijke stoffen Werken op hoogte
Brand- en explosiegevaar Elektriciteit
Bevorderen van veilig werken Persoonlijke beschermingsmiddelen

*Genoemde prijs per persoon bij een VCA Inloopexamen zonder lesboek.

Al vanaf  

€99
p.p.*
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Gecertificeerde opleidingen

Opleidingen op maat

Persoonlijke aandacht

Ruime keuze aan machines

Waarom je bij Collé goed zit.

Voordelen
Rapportage per kandidaat Besparing verleturen
In-company Alleen opleiden waar nodig
Bijscholingsadvies Besparing loon uren
Officieel erkend certificaat Sterkte en zwakte analyse per kandidaat
1 op 1 assessment Sneller en eenvoudiger

Assessments Hoogwerkers, hef truck & verreikers
Toetsing competenties

Een assessment levert een beeld van kennis en vaardigheden op. Het is dus een hulpmiddel om uw kennis en 
vaardigheden in kaart te brengen.

Wat houdt een assessment precies in? 
De basis en herhalingsopleiding zijn erg tijdrovend voor zowel personeel dat opnieuw gecertificeerd moet worden, 
als voor de bedrijven, die veel kostbare man-uren moeten missen omdat personeel op training is. Daarbij gaan her-
certificeringen vaak gepaard met hoge bedragen die (jaarlijks) moeten worden opgebracht door werkgevers en voelt het 
als een “verplicht nummer” voor de deelnemers.

Het assessment speelt hier op in met de aanname dat een persoon die zich moet hercertificeren en al de kennis bezit.
In plaats daarvan gaan wij met de cursist in gesprek. Dit noemen we een assessment. Tijdens dit gesprek wordt precies 
duidelijk wat de deelnemer al beheerst, en waar de kennis bijgeschaafd dient te worden. Vervolgens kan daar, indien 
nodig, op maat een training aan gekoppeld worden die zich specifiek op de te ontwikkelen punten richt, en kan de 
persoon hierna probleemloos een certificaat verlengen of behalen.

Hierdoor is een cursist ineens niet meer 8 uur weg van de werkplek, maar bijvoorbeeld nog maar 1 of 2 uur. Tijd en geld 
worden hiermee bespaard, zodat u zich nog meer kunt richten op uw kernactiviteiten.

ASSESSMENTS ASSESSMENTS

Meer informatie?
Wilt u meer weten over assessments voor hoogwerkers, heftruck & verreikers? 
Neem dan contact op met het Collé Safety & Training Center. Stuur een e-mail naar 
training@colle.eu of bel +31 (0) 46 457 41 08.

Praktische informatie

Trainingslocatie
• Sittard, Rotterdam, Groningen, Utrecht 

of in-company
• Duitsland en België

Duur 
Verreiker: 2 uur 
Hoogwerker: 1 uur 
heftruck: 1 uur

Aantal cursisten 
• Verreiker: 3-5 deelnemers per dag
• Hoogwerker: 5-8 deelnemers per dag
• Individuele inschrijving op basis van 

beschikbaarheid

Niveau & toelatingseisen
• Ervaren bedieners
• Minimum leeftijd 18 jaar
• Geldig legitimatiebewijs
• Taal: NL, EN, FR & DE

Toetsing 
Individueel theorie- en 
praktijkexamen

Certificaat & geldigheid
• Certificaat voor hoogwerker, heftruck 

of verreiker
• Geldigheid: 5 jaar in NL en BE

Prijs 
Vanaf € 99,00 p.p.

www.colle.eu 00800 - 3625 362546 47



BREMEN

HAMBURG

BERLIJN

PHILIPPSBURG

SITTARD

EINDHOVEN

GRONINGEN

LEER

BELGIË

EEMSHAVEN

UTRECHT

ROTTERDAM

OSTWESTFALEN

LUXEMBURG

Trainingslocaties

TRAININGSOVERZICHT

Volledig Trainingsoverzicht
Al onze trainingen op een rijtje

Training: Tijdsduur

Basis (beginner) 16
Basis (gevorderde) 8
Basis herhaling / expert 4
TCVT W4-04 40

AUTOLAADKRAAN
Training Tijdsduur

Basis (beginner) 16
Basis (gevorderde) 8
Basis herhaling / expert 4
IPAF 1 t/m 4 cat. Operator 8
IPAF 1 t/m 4 cat. Demonstrator 8
SOG/SSVV 1 t/m 3 cat. 8

HOOGWERKER

Training Tijdsduur

Basis (beginner) 16
Basis (gevorderde) 8
Basis herhaling / expert 4
SOG/SSVV 8
Combinatie Vork,- en Reachtruck erv./gev. 8

VORK-/RUWTERREIN-/ REACHTRUCK

Training: Tijdsduur

Heffen/ Hijsen < 10 T/M Basis (beginner) 16
Heffen/ Hijsen < 10 T/M Basis (gevorderde) 8
Heffen/ Hijsen < 10 T/M Basis herhaling / expert 4
SOG/SSVV verreiker voor heffen en hijsen < 10 T/M 8
SOG/SSVV verreiker voor heffen 8
SOG/SSVV verreiker voor heffen en hoogwerken 8
TCVT W4-07 roterende verreiker > 10 T/M 40

VERREIKER

Training: Tijdsduur

Basis (wiellader/schranklader/graafmachines) 8
Het nieuwe draaien (MVO/CO2 Prestatielader) 8
TCVT W4-05 80

GRONDVERZET

Training Tijdsduur

Basis (beginner) 16
Basis (gevorderde) 8
Basis herhaling / expert 4
SOG/SSVV SOG/SSVV ABvL 16
TCVT W4-08 (beginner) 32
TCVT W4-08 (gevorderde) 24

HIJSBEGELEIDER / RIGGER
Training Tijdsduur

B - VCA Basis gevorderde ( NL, DE of EN) 8
B - VCA Basis beginner ( NL, DE of EN) 16
B - VCA Basis Pools, Hongaars of anders 8
VOL VCA 8
VIL VCA 8
B- VCA groen 8
Inloop examen Collé locatie, zonder boek 1,5
Inloop examen Collé locatie, incl. boek 1,5
Inloop examen PBNA locatie, zonder boek 1,5
Inloop examen PBNA locatie, incl. boek 1,5
VCA Basis / VOL Lesboek NL nvt
VCA Basis / VOL boek Buitenlands nvt

VEILIGHEID CHECKLIST AANNEMERS VCA

Training Tijdsduur

Basis 4

BOVENLOOPKRAAN (IN COMPANY)

Training Tijdsduur

Basis (kettingzaag/bosmaaier) 4
(Min. 6 - Max. 12 deelnemers)

TUIN & PARK

Training Tijdsduur

Basis 8

LADINGZEKERING OPEN VOERTUIG

Training: Tijdsduur

Basis 4
(Min. 6 - Max. 12 deelnemers)

ROLSTEIGER

TRAININGSOVERZICHT 

IPAF
De International Powered Access Federation promoot het 
veilige en effectieve gebruik van hoogwerkers wereldwijd in de 
breedste zin van het woord – door het verstrekken van technisch 
advies en informatie; door het beïnvloeden en interpreteren 
van wetgeving en normen; en door veiligheidsinitiatieven 
en trainingsprogramma’s. Collé Safety & Training is erkend 
opleidingscentrum van IPAF.

VCA
VCA is een programma dat uw bedrijf helpt om veilig en 
gezond te werken en het aantal ongevallen te verminderen. 
Daarnaast biedt VCA ook de SSVV opleidingsgids aan. Alle bij de 
SSVV aangesloten branches kunnen van dit opleidingsaanbod 
gebruikmaken. De opleidingen uit de SOG zijn een aanvulling 
op de reguliere beroeps- en VCA-opleidingen. Deze kwalificaties 
zijn voor werkzaamheden op risicovolle omgevingen. Denk aan 
petrochemische installaties, bouwplaatsen of fabrieken.

SSVV/SOG
In de SSVV Opleidingengids (SOG) hebben Deltalinqs, NOGEPA, 
SIR, UNETO-VNI, VNCI, VNPI, VOMI en VSB beschreven welke 
instructies, trainingen en opleidingen zij voor welke risicovolle taken 
aanbieden. Alle bij de SSVV aangesloten branches kunnen van dit 
opleidingsaanbod gebruikmaken. De opleidingen uit de SOG zijn 
een aanvulling op de reguliere beroeps- en VCA-opleidingen.

TCVT
TCVT is door het werkveld verticaal transport opgericht 
met als doel het beheren en onderhouden van keuring- en 
certificatieschema’s. 

SOOB 
Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroeps-
goederenvervoer. De SOOB-subsidie bestaat uit een 
stimuleringsbijdrage op het lesgeld en loonsuppletie.

OOM
Het opleidingsfonds van en voor 145.000 werknemers en 14.000 
bedrijven in de metaalbewerking. OOM geeft voorlichting en 
advies over scholing en draagt financieel bij in de kosten daarvan. 
Dit gebeurt op basis van CAO- afspraken die zijn gemaakt door 
sociale partners in de sector.
 
O&O
Opleidings- en Ontwikkelingsfondsen (O&O-fondsen) zijn 
stichtingen die tot doel hebben de werking van de sectorale 
arbeidsmarkten te optimaliseren.

KMO
De kmo-portefeuille is een maatregel waardoor je, als 
ondernemer, financiële steun krijgt voor de aankoop van diensten 
die de kwaliteit van je onderneming verbeteren. Speciaal voor 
ondernemingen die gevestigd zijn in het Vlaamse Gewest. 

Code 95
Deze codeaanduiding op het rijbewijs is verplicht voor het 
beroepsmatig besturen van een voertuig waarvoor rijbewijs 
C1(E), C(E), D1(E) of D(E) noodzakelijk is. De code is vijf jaar 
geldig en kan verlengd worden door het volgen van nascholing. 
Code 95 is verplicht voor alle beroepschauffeurs uit de EU en 
beroepschauffeurs die in de EU werken.

 

Training Tijdsduur

Basis BHV 16
Herhaling BHV 8

BHV

Training: Tijdsduur

Bijscholing A-B 8
Bijscholing C-D 8

TCVT BIJSCHOLING  (EXTERN)
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AANTEKENINGEN & NOTITIES
NOTITIES NOTITIES 
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Collé Safety & Training 
Nieuwstadterweg 1A
6136 KN  Sittard
Nederland
training@colle.eu
www.colle.eu

+31 (0)46 45 74 108

Disclaimer: aan teksten, specificaties, afbeeldingen of andere gegevens in deze folder kunnen 
geen rechten worden ontleend. Wij behouden ons het recht voor tot wijzigingen. Foto’s, teksten en 
specificaties gelden bij benadering en binden ons niet. Bij het ontwerpen en samenstellen van deze 
folder zijn we zo zorgvuldig mogelijk te werk gegaan, echter kunnen we geen garantie geven dat de 
informatie in deze folder compleet, actueel en/of accuraat is.


