
Trainingen  
voor werken op hoogte



Het belang van training.
Bent u op de hoogte?

Uit onderzoek blijkt dat 29% van alle arbeidsongevallen veroorzaakt 
wordt door vallen van hoogte (bron: RIVM).  Daarom is het belangrijk dat 
de werkgever maatregelen treft om de veiligheid van de werknemers te 
waarborgen. 

Veilig werken op hoogte is van meerdere factoren afhankelijk. Denk hierbij aan 
het werkoppervlak, de werkhoogte en de werkomgeving. Het is belangrijk om 
inzicht te hebben in deze factoren voor een optimale bescherming tijdens het 
werken op hoogte. Iemand die de risico’s begrijpt, kan ook in moeilijke  
situaties de juiste beslissing nemen om verantwoord te werken. Daarom  
is het belangrijk dat de werkgever zorg draagt voor de juiste training en 
begeleiding. 3M valbeveiliging biedt een breed assortiment aan trainingen  
aan. Laat ons u helpen om uw medewerkers blijvend te beschermen. 

Wat zijn de mogelijkheden? 
Onze trainingen zijn gebaseerd op meer dan 70 jaar expertise en jobsite 
implementatie over de hele wereld. Wij bieden kwalitatieve cursussen  
aan op verschillende locaties in Europa. 

 Ŕ Regionale trainingsfaciliteiten voorkomen lange reizen voor  
deelnemers. Cursussen en toolboxen kunnen zelfs bij u op  
locatie gegeven worden.

 Ŕ Er is een mogelijkheid tot een customized cursusprogramma,  
om te garanderen dat de training aan specifieke bedrijfseisen  
voldoet.

 Ŕ Toegang tot en gebruik van het allergrootste assortiment 
valbeschermingsuitrustingen, zodat deelnemers een ruime  
trainingservaring krijgen. 
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On-Site Safety Awareness. 
Wist u dat 3M valbeveiliging ook trainingen op 
locatie aanbiedt? Met onze volledig uiteruste 
demovan rijden we naar een locatie op een 
datum die bij u past; bespaart u kostbare tijd 
en middelen. Bekijk de demonstraties en test 
een grote verscheidenheid aan producten, 
waaronder harnassen, lijnen, zelfintrekbare 
reddingslijnen en verankeringspunten.

NIEUW! Onze demovans zijn nu uitgerust met de 
nieuwste Virtual Reality-technologie. Een leuke en 
gebruiksvriendelijke tool om vertrouwd te raken 
met werken op hoogte. 
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HS0
Veilig werken op hoogte - Bewustwording

Ratio 

Maximaal 10 deelnemers en 1 instructeur.

Overzicht
Deze cursus is ontwikkeld om de deelnemers bekend te 
maken met het gebruik van valbeveiligingstechnieken en de 
benodigde uitrusting voor eenvoudige werkzaamheden op 
hoogte.

Vereisten vooraf
Medisch geschikt.

Doelgroep
Deze cursus is bedoeld voor werknemers die werken 
onder omstandigheden met een laag risico, zoals in 
garages en fabrieken waar de toegang eenvoudig is en 
verankeringspunten eenvoudig als zodanig te herkennen zijn.

Doelstelling en inhoud van de cursus
 Ŕ De gevaren van het werken op hoogte

 Ŕ Belangrijkste wetgeving en normen

 Ŕ Gevaren en risico-inventarisatie

 Ŕ Identificatie van veilige werkgebieden

 Ŕ Veilige werkmethoden

Tijdsduur 

De training duurt een halve dag. 

Certificering
Succesvolle deelnemers ontvangen een persoonlijk certificaat 
welke 3 jaar geldig is.

Normen
 Ŕ De richtlijn Werken op hoogte 2012

 Ŕ BS8437 voor selectie, gebruik en onderhoud van 
valbeveiligingssystemen, -uitrusting

 Ŕ BS8454 voor het geven van training
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HS1
Veilig werken op hoogte - Niveau 1

Ratio 
Maximaal 6 deelnemers en 1 instructeur.

Overzicht
Het doel van deze cursus is de deelnemers een uitgebreid 
begrip te geven over het gebruik van persoonlijke 
valbebeveiligingsuitrusting onder verschillende 
omstandigheden. Na de training zijn de deelnemers in staat 
de gevaren van het werken op hoogte te identificeren, kennen 
zij de belangrijkste wetgeving, de verschillende categorieën 
persoonlijke valbeveiligingsuitrusting en de kenmerken en 
beperkingen hiervan. Deelnemers zijn in staat een eenvoudige 
inspectie van de uitrusting vóór gebruik uit te voeren en 
begrijpen de noodzaak van registratie, traceerbaarheid en 
correcte afvoer van uitrusting.

Deelnemers die de cursus succesvol afgerond hebben, 
beschikken over de theoretische en praktische vaardigheden 
die nodig zijn om verschillende valstop-, werkpositionering- 
en gebiedsbeperkingssystemen te gebruiken.

Een belangrijk element van de cursus is dat deze voor een 
groot deel praktisch is. Deelnemers besteden veel tijd aan het 
oefenen van klimtechnieken met tijdelijke veiligheidssystemen 
en met specifiek geplaatste of in constructie aanwezige 
verankeringspunten. De training omvat ook een demonstratie 
van toepasselijke reddingstechnieken.

Vereisten vooraf
Medisch geschikt, geen hoogtevrees en een redelijke 
lichamelijke fitheid.

Doelgroep
Deze cursus is gericht op mensen die mogelijk aan het 
volgende moeten voldoen:

 Ŕ Toegang tot en werken op hoogte, inclusief onbeschermde 
gebieden

 Ŕ Gebruik van verschillende verankeringspunten

 Ŕ Altijd verankerd blijven tijdens het traverseren en klimmen 
op hoogte met verplaatsing tussen verankeringspunten

 Ŕ Gebruik van uitrusting voor gedeeltelijke ondersteuning 
(exclusief rope access) op hoogte

 Ŕ Als de mogelijkheid bestaat dat de deelnemer iemand 
zal moeten redden vanaf een hoogte, is de cursus ‘veilig 
werken op hoogte niveau 2’ verplicht.

Tijdsduur 
De training duurt een dag (7 contacturen). 

Doelstelling en inhoud van de cursus
 Ŕ  Belangrijkste wetgeving en normen

 Ŕ De gevaren van het werken op hoogte

 Ŕ Het inschatten van gevaren en het nemen van effectieve 
maatregelen

 Ŕ Het aantrekken van persoonlijke valbeveiligingsuitrusting - 
kenmerken en beperkingen

 Ŕ Inspectie, onderhoud en buitengebruikstelling van 
persoonlijke valbeveiligingsuitrusting.

 Ŕ Gebiedsbeperking, werkpositionering en 
valstoptechnieken

 Ŕ Selectie en controle van verankeringspunten

 Ŕ Beklimmen van ladders met vaste verticale systemen

 Ŕ Beklimmen van ladders met dubbele lijn

 Ŕ Gebruik van (persoonlijke) valstopblokken

 Ŕ Gebruik van tijdelijke horizontale en verticale systemen

 Ŕ Het herkennen van en omgaan met een hangtrauma

 Ŕ Procedures en planning bij noodgevallen

 Ŕ Demonstratie van reddingstechnieken.

Certificering
Succesvolle deelnemers ontvangen een persoonlijk certificaat 
welke 3 jaar geldig is.

Normen
 Ŕ De richtlijn Werken op hoogte 2012

 Ŕ BS8437 voor selectie, gebruik en onderhoud van 
valbeveiligingssystemen, -uitrusting

 Ŕ BS8454 voor het geven van training

7



HS2
Veilig werken op hoogte - Niveau 2

Ratio 
Maximaal 6 deelnemers en 1 instructeur.

Overzicht
Het doel van deze cursus is de deelnemers een uitgebreid 
begrip te geven over het gebruik van persoonlijke 
valbeveiligingsuitrusting onder verschillende omstandigheden. 
Na de training zijn de deelnemers in staat de gevaren van het 
werken op hoogte te identificeren, kennen zij de belangrijkste 
wetgeving, de verschillende categorieën persoonlijke 
valbeveiligingsuitrusting en de kenmerken en beperkingen 
hiervan. Deelnemers zijn in staat een eenvoudige inspectie 
van de uitrusting vóór gebruik uit te voeren en begrijpen de 
noodzaak van registratie, traceerbaarheid en correcte afvoer 
van uitrusting.

Deelnemers die de cursus succesvol afgerond hebben, 
beschikken over de theoretische en praktische vaardigheden 
die nodig zijn om verschillende valstop-, werkpositionering- 
en gebiedsbeperkingssystemen te gebruiken. Deze training 
biedt de deelnemer meer praktijkervaring in het klimmen 
dan de cursus ’veilig werken op hoogte - niveau 1’ en omvat 
daarnaast tevens het gebruik van reddingsuitrusting voor het 
uitvoeren van een redding op hoogte.

Vereisten vooraf
Medisch geschikt, geen hoogtevrees en een redelijke 
lichamelijke fitheid.

Doelgroep
Deze cursus is gericht op mensen die mogelijk aan het 
volgende moeten voldoen:

 Ŕ Toegang tot en werken op hoogte, inclusief onbeschermde 
gebieden

 Ŕ Gebruik van verschillende verankeringspunten.

 Ŕ Altijd verankerd blijven tijdens het traverseren en klimmen 
op hoogte met verplaatsing tussen verankeringspunten

 Ŕ Gebruik van uitrusting voor gedeeltelijke ondersteuning 
(exclusief rope access) op hoogte

 Ŕ Het uitvoeren van een eenvoudige redding ter evacuatie 
van een persoon die op hoogte hangt

Tijdsduur 
De training duurt 2 dagen (14 contacturen).

Doelstelling en inhoud van de cursus
 Ŕ  Belangrijkste wetgeving en normen

 Ŕ De gevaren van het werken op hoogte

 Ŕ Het inschatten van gevaren en het nemen van effectieve 
maatregelen

 Ŕ Het aantrekken van persoonlijke valbeveiligingsuitrusting - 
kenmerken en beperkingen

 Ŕ Inspectie, onderhoud en buitengebruikstelling van 
persoonlijke valbeveiligingsuitrusting.

 Ŕ Gebiedsbeperking, werkpositionering en 
valstoptechnieken

 Ŕ Selectie en controle van verankeringspunten

 Ŕ Beklimmen van ladders met vaste verticale systemen

 Ŕ Beklimmen van ladders met dubbele lijn

 Ŕ Gebruik van (persoonlijke) valstopblokken

 Ŕ Gebruik van tijdelijke horizontale en verticale systemen

 Ŕ Het herkennen van en omgaan met een hangtrauma

 Ŕ Procedures en planning bij noodgevallen

 Ŕ De kenmerken en beperkingen van reddingsuitrusting bij 
werken op hoogte

 Ŕ Redding van een hangend slachtoffer binnen en buiten 
bereik

Certificering
Succesvolle deelnemers ontvangen een persoonlijk certificaat 
welke 3 jaar geldig is.

Normen
 Ŕ De richtlijn Werken op hoogte 2012

 Ŕ BS8437 voor selectie, gebruik en onderhoud van 
valbeveiligingssystemen, -uitrusting

 Ŕ BS8454 voor het geven van training
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HS3
Veilig werken op hoogte - Niveau 2 opfriscursus

Ratio 
Maximaal 6 deelnemers en 1 instructeur.

Overzicht
Het doel van deze cursus is een deelnemer die eerder de 
cursus ’veilig werken op hoogte – niveau 2’ heeft gevolgd, 
de kans te bieden zijn theoretische kennis en praktische 
vaardigheden op te frissen en opnieuw gecertificeerd te 
worden. De cursus gebruikt dezelfde syllabus als de training 
’veilig werken op hoogte – niveau 2’, maar richt zich op een 
eerste evaluatie van het vaardigheidsniveau van de deelnemer 
en praktische oefeningen om te garanderen dat de deelnemer 
voldoet aan de voorschriften van de training veilig werken op 
hoogte – niveau 2.

In de training worden alle bijgewerkte wetten, procedures 
en uitrusting behandeld. Met deze cursus kan een 
gecertificeerde werknemer die de cursus ’veilig werken op 
hoogte – niveau 1’ heeft afgerond, geen certificering krijgen 
voor niveau 2. Mensen die opnieuw gecertificeerd moeten 
worden voor veilig werken op hoogte niveau 1, moeten 
deelnemen aan de eendaagse cursus veilig werken op hoogte 
niveau 1.

Vereisten vooraf
Huidige certificering volgens veilig werken op hoogte 
niveau 2, medisch geschikt, zonder hoogtevrees en een 
redelijke lichamelijke fitheid.

Doelgroep
Deze cursus is gericht op mensen die mogelijk aan het 
volgende moeten voldoen:

 Ŕ Opnieuw een certificaat halen voor ’veilig werken op 
hoogte niveau 2’

Tijdsduur 
De training duurt een dag (7 contacturen). 

Doelstelling en inhoud van de cursus
 Ŕ Belangrijkste wetgeving en normen

 Ŕ De gevaren van het werken op hoogte

 Ŕ Het inschatten van gevaren en het nemen van effectieve 
maatregelen

 Ŕ Het aantrekken van persoonlijke valbeveiligingsuitrusting - 
kenmerken en beperkingen

 Ŕ Inspectie, onderhoud en buitengebruikstelling van 
persoonlijke valbeveiligingsuitrusting.

 Ŕ Gebiedsbeperking, werkpositionering en 
valstoptechnieken

 Ŕ Selectie en controle van verankeringspunten

 Ŕ Beklimmen van ladders met vaste verticale systemen

 Ŕ Beklimmen van ladders met dubbele lijn

 Ŕ Gebruik van (persoonlijke) valstopblokken

 Ŕ Gebruik van tijdelijke horizontale en verticale systemen

 Ŕ Het herkennen van en omgaan met een hangtrauma

 Ŕ Procedures en planning bij noodgevallen

 Ŕ De kenmerken en beperkingen van reddingsuitrusting bij 
werken op hoogte

 Ŕ Redding van een hangend slachtoffer binnen en buiten 
bereik

Certificering
Succesvolle deelnemers ontvangen een persoonlijk certificaat 
welke 3 jaar geldig is.

Normen
 Ŕ De richtlijn Werken op hoogte 2012

 Ŕ BS8437 voor selectie, gebruik en onderhoud van 
valbeveiligingssystemen, -uitrusting

 Ŕ BS8454 voor het geven van training.
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HS4
Veilig werken op hoogte - Inspecteur persoonlijke 
valbeschermingsuitrusting

Ratio 
Maximaal 10 deelnemers en 1 instructeur.

Overzicht
Personen die deelnemen aan deze cursus krijgen de 
informatie en kennis die vereist zijn voor een inspecteur 
persoonlijke valbeveiligingsuitrusting. De training behandelt 
de wetgeving, normen, plichten en verantwoordelijkheden, 
merktekens op de uitrusting, belangrijke documentatie en 
informatiebronnen, bijhouden van registratie, traceerbaarheid, 
soorten inspecties, inspectie van textiel en metalen artikelen, 
opslag en voorschriften voor afvoer.

Na het succesvol afronden van de training zijn de deelnemers 
in staat een periodiek inspectieprogramma uit te voeren voor 
uitrusting die tijdens het werken op hoogte gebruikt wordt, 
zoals harnassen, lijnen, bandlussen, karabijnhaken, helmen en 
touwen.

Vereisten vooraf
Een goede kennis over de te inspecteren uitrusting.

Doelgroep
Degenen die verantwoordelijk zijn voor het uitvoeren 
van geregistreerde inspecties van persoonlijke 
valbeschermingsuitrustingen.

Doelstelling en inhoud van de cursus
 Ŕ Wetgeving en normen

 Ŕ Plichten en verantwoordelijkheden

 Ŕ Nuttige documenten, formulieren en informatiebronnen

 Ŕ Voorschriften met betrekking tot CE-merktekens en testen

 Ŕ Inspectie- en registratieprocedures

 Ŕ Types onderzoek/inspecties

 Ŕ Types uitrusting - algemene veiligheid, klimmen, betreding 
met lijnen, redding, enz.

 Ŕ Inspectiemethoden voor textieluitrusting

 Ŕ Inspectiemethoden voor metalen onderdelen

 Ŕ SRL - beperkingen van inspectie

 Ŕ Onderhoud/bewaring/afvoer van uitrusting

Tijdsduur 
De training duurt een dag (7 contacturen). 

Certificering
Succesvolle deelnemers ontvangen een persoonlijk certificaat 
welke 3 jaar geldig is.

Normen
 Ŕ De richtlijn Werken op hoogte 2012

 Ŕ BS8437 voor selectie, gebruik en onderhoud van 
valbeveiligingssystemen, -uitrusting

 Ŕ BS8454 voor het geven van trainingBS 7985 voor gebruik 
van betredingsmethoden met lijnen voor industriële 
doeleinden
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HS5
Veilig werken op hoogte - Managers en supervisors

Ratio 
Maximaal 10 deelnemers en 1 instructeur.

Overzicht
Deze cursus behandelt de verantwoordelijkheden van 
supervisors op locatie volgens de geldende wetgeving en de 
bijbehorende verordeningen. Deelnemers worden bewust 
gemaakt van hun individuele aansprakelijkheid in hun rol 
als supervisor op locatie, het belang zich van de gevaren op 
locatie bewust te zijn en hoe ze deze gevaren effectief kunnen 
beheersen.

De cursus is ontwikkeld om deelnemers logisch te 
laten denken en de verkregen kennis toe te passen op 
veiligheidsprocedures waarvan effectiviteit en management 
bij werken op hoogte is bewezen.

Alle cursussen van 3M Safety Training zijn ontwikkeld 
om deelnemers maximaal te laten profiteren van hun 
deelname. Voor dit doel heeft 3M een gedetailleerde syllabus 
samengesteld, in samenwerking met deelnemers aan de 
cursus. Zo wordt gegarandeerd dat alle geleverde informatie 
en instructies relevant zijn en dat er waar mogelijk specifieke 
en actuele problemen binnen het bedrijf behandeld worden.

Vereisten vooraf
Deelnemers moeten bij voorkeur ervaring hebben met het 
werken op hoogte.

Doelgroep
Locatiemanagers en supervisors, evenals mensen die 
verantwoordelijk zijn voor personeel en/of activiteiten op 
hoogte zouden deze cursus moeten volgen. Daarnaast kunnen 
mensen die teams aansturen vanuit een kantoor ook profijt 
hebben van deelname aan deze cursus.

Tijdsduur 
De training duurt een dag. 

Doelstelling en inhoud van de cursus
 Ŕ Kennis van de wettelijke voorschriften die ze moeten 

naleven.

 Ŕ Bewust worden van de primaire risico’s die werknemers en 
werkgevers lopen bij het werken op hoogte.

 Ŕ Kennis van de omgeving waar werkzaamheden uitgevoerd 
worden - magazijnen/bouwplaatsen /enz.

 Ŕ Effectief omgaan met voorspelbare gevaren voor 
gezondheid en de risico’s die bij dit soort werk optreden.

 Ŕ Risico-inventarisatie, methodebeschrijvingen en 
werkvergunningen/algemene veiligheid van werknemers 
en bezoekers.

 Ŕ In staat zijn tot opstellen van procedures en bijbehorende 
modellen (of dit aanvragen), zodat toezichthouders hun 
teams effectief kunnen managen.

 Ŕ De rangorde begrijpen van beheersmaatregelen tijdens 
activiteiten op hoogte, zoals collectieve bescherming/
valpreventie /persoonlijke bescherming.

 Ŕ Voorschriften bij het omgaan met complexe PBMs - 
training van personeel, enz.

 Ŕ Gebruik van valstop- en werkpositioneringssystemen en 
bijbehorende uitrusting op locatie - harnas/lijnen/helmen 
enz.

 Ŕ Gebruik van betredingsuitrusting (bijv. vaste en draagbare 
ladders, hoogwerkers,steigers, enz.).

 Ŕ Het borgen van gereedschap en voorkomen dat 
voorwerpen vallen.

 Ŕ Inspectie en registratie van uitrusting - selectie, gebruik en 
onderhoud van PBM

 Ŕ Afspraken bij noodgevallen: reddings- en noodprocedures, 
problemen rond hangtrauma.

 Ŕ Voorschriften m.b.t. signalering en afscherming.

Certificering
Succesvolle deelnemers ontvangen een persoonlijk certificaat 
welke 3 jaar geldig is.

Normen
 Ŕ De richtlijn Werken op hoogte 2012

 Ŕ BS8437 voor selectie, gebruik en onderhoud van 
valbeveiligingssystemen, -uitrusting

 Ŕ BS8454 voor het geven van training
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HS6
Veilig werken op hoogte - Train de trainer

Ratio 
Maximaal 10 deelnemers en 1 instructeur.

Overzicht
Regelgeving verplicht werkgevers te garanderen dat alle 
werknemers de nodige instructies, informatie en training 
krijgen om hun functie te kunnen uitvoeren zonder zichzelf en 
anderen hierbij in gevaar te brengen. Hieraan gekoppeld is de 
regulering ‘Werken op hoogte’ uit 2005, waarin specifieke 
eisen staan ten aanzien van activiteiten waarbij mensen op 
hoogte werken. Werkgevers worden door deze verordeningen 
verplicht ervoor te zorgen dat alle werknemers vakbekwaam 
zijn.

Bevoegdheid wordt niet alleen verkregen door het behalen 
van certificaten en kwalificaties, het vereist ook ervaring en 
vaardigheid. Werknemers moeten kunnen aantonen dat ze 
deze vaardigheden bijhouden én dat ze deze kennis kunnen 
toepassen. Werkgevers moeten kunnen aangeven hoe ze dit 
denken te bereiken.

De cursus traint deelnemers in het maken van afspraken 
over instructies binnen het bedrijf over werken op hoogte 
en praktijksessies voor werknemers van het bedrijf, het 
belang van documentatie en goede registratie, organisatie 
en groepsmanagement, het herkennen van de verschillende 
risico’s en gevaren die met dit soort werk samenhangen en het 
vaststellen en aanpakken van specifieke trainingsbehoeften.

De training is specifiek voor de individuele 
valbeveiligingsuitrusting die tijdens de cursus gedemonstreerd 
wordt en voor specifieke trainingslocaties en -situaties.

Het trainingsprogramma Train de Trainer richt zich op 
praktische lessen en technieken om de trainer in staat te 
stellen een basiscursus van 8 uur over werken op hoogte en 
valbescherming te geven. Voor deze cursus kunt u slagen of 
zakken. Het lesprogramma bestaat uit uitgebreide lesstof en 
praktijktraining en omvat een theorie- en praktijkexamen dat 
is gebaseerd op de eisen van de regulering US OSHA, ANSI 
Z359.2, CSA, Britse en EU-normen.

Vereisten vooraf
De deelnemer moet beschikken over eerdere kwalificaties 
en ervaring met werken op hoogte. De deelnemer moet ook 
beschikken over karakter en een houding om daadwerkelijk 
technische training te geven.

Tijdsduur 
De training duurt 4 dagen (28 contacturen).

Doelgroep
Deze personen moeten in staat zijn om de basistraining 
werken op hoogte aan collega’s te geven en om toezicht te 
houden op onderhoud van vaardigheden in het werken op 
hoogte.

Doelstelling en inhoud van de cursus
 Ŕ Onderliggende kennis

 Ŕ De houder van het certificaat wordt opgeleid om een 
1-daagse training te kunnen geven over werken op hoogte 
aan werknemers van zijn of haar bedrijf

 Ŕ Een inschatting kunnen maken van de trainingbehoefte

 Ŕ Het creëren van een opleidingsplan

 Ŕ Opstellen van praktische en gestructureerde sessies

 Ŕ Het omgaan met groepen tijdens training

 Ŕ Selecteren van de juiste locatie en het opstellen van een 
risico inventarisatie

 Ŕ Bepalen niveau deelnemers en data management

 Ŕ Selecteren van de juiste apparatuur, inspectie en 
onderhoud

 Ŕ Demonstratie van training technieken

 Ŕ Voorbereiding op mogelijke noodgevallen

Certificering
Deelnemers ontvangen in eerste instantie een certificaat dat 
12 maanden geldig is

Dit certificaat wordt vervolgens nog eens 12 maanden 
verlengd na inzending van bewijs van gegeven training. Deze 
afspraak geldt 3 jaar

Normen
De arbowet van 1974 (Health and Safety at Work Act)

De richtlijn Werken op hoogte 2005

De praktijkcode BS8437 voor de selectie, het gebruik en 
onderhoud van valbeschermingssystemen en -uitrusting.

Praktijkcode BS8454 voor het geven van training over werken 
op hoogte
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HS7
Veilig werken op hoogte - Redding

Ratio 
Maximaal 10 deelnemers en 1 instructeur. 

Overzicht
Deze cursus voor mensen die op hoogte moeten werken 
richt zich op het redden van collega’s op hoogte. Deelnemers 
leren hoe ze een situatie moeten inschatten en hoe ze alle 
beschikbare opties in overweging moeten nemen voordat 
ze een reddingspoging doen. De technieken die tijdens de 
cursus behandeld worden zijn eenvoudig, gebruiksvriendelijk 
en makkelijk te onthouden, zonder de redder in gevaar te 
brengen. De training benadrukt afdaal- en takeltechnieken, 
maar behandelt geen redding met abseiltechnieken. Deze 
cursus geeft deelnemers tevens de benodigde vaardigheden 
om personeel tijdens een noodgeval te evacueren vanuit een 
hoge constructie, platform of machine.

Vereisten vooraf
Deelnemers aan deze cursus moeten medisch fit zijn en de 
benodigde training gehad hebben om te kunnen werken op 
hoogte in de omgeving waarin de uitrusting gebruikt gaat 
worden.

Doelgroep
Deze training is gericht op werknemers die persoonlijke 
valbeschermingsuitrusting gebruiken (harnassen, lijnen, enz.) 
voor werken op hoogte in verschillende sectoren, zoals daken, 
garages, fabrieken, steengroeven en in de bouw.

Doelstelling en inhoud van de cursus
 Ŕ Algemene eisen m.b.t. redding

 Ŕ Reddingsplannen en risico-inventarisatie

 Ŕ Procedures bij noodgevallen

 Ŕ Zorg voor het slachtoffer/hangtrauma/stabilisering van 
een slachtoffer

 Ŕ Kenmerken en beperkingen van de reddingsuitrusting

 Ŕ Inspectie en onderhoud van uitrusting

 Ŕ Redding van een collega - slachtoffer bij bewustzijn

 Ŕ Redding van een collega - slachtoffer buiten bewustzijn

 Ŕ Redding van een collega - slachtoffer binnen en buiten 
bereik

 Ŕ Het omzeilen van obstakels tijdens een redding

 Ŕ Vluchtroutes bij noodgevallen op hoogte

Tijdsduur 
De training duurt een dag (7 contacturen). 

Certificering
De deelnemers krijgen een certificaat dat 3 jaar geldig is. De 
certificeringsperiode is afhankelijk van het bijhouden van de 
vaardigheden. Jaarlijkse opfriscursussen worden aanbevolen.

Normen
 Ŕ De richtlijn Werken op hoogte 2012

 Ŕ BS8437 voor selectie, gebruik en onderhoud van 
valbeveiligingssystemen, -uitrusting

 Ŕ BS8454 voor het geven van training
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CS1
Besloten ruimten - Laag risico

Ratio 
Maximaal 8 deelnemers en 1 instructeur. 

Overzicht
Deze cursus is bedoeld voor mensen die besloten ruimten met 
een laag risico betreden.

De training behandelt de belangrijkste wetgeving, 
werkmethoden en veiligheidsvoorschriften voor besloten 
ruimten die door de risico inventarisatie zijn geclassificeerd als 
een laag risico. De training behandelt de relevante wetgeving, 
werkvoorschriften en veiligheidsvereisten om de besloten 
ruimte veilig te betreden. Ook wordt er in gegaan op de rollen 
en verantwoordelijkheden van iedere deelnemer binnen het 
team.

Vereisten vooraf
Medisch geschikt, comfortabel in besloten ruimtes en een 
redelijke lichamelijke fitheid.

Doelgroep
Werknemers die besloten ruimten betreden.

Doelstelling en inhoud van de cursus
 Ŕ Wetgeving t.a.v. besloten ruimten

 Ŕ Definities en herkennen van besloten ruimten

 Ŕ Voorbeelden en categorieën van besloten ruimten

 Ŕ Communicatiemiddelen / handelen bij noodgevallen

 Ŕ Plichten van de mangatwacht

 Ŕ Veilig systeem van werken/PBM/werkvergunning

 Ŕ Risico-inventarisatie/methodebeschrijving

 Ŕ Kenmerken en beperkingen van de uitrusting

 Ŕ Eisen m.b.t. onderhoud en inspectie van uitrusting

 Ŕ Betreden en verlaten van verticale schachten (met ladders)

 Ŕ Gebruik van driepoot/davit en lier

 Ŕ Correct gebruik van gasdetectoren/
gasbemonsteringstechnieken

Tijdsduur 
De training duurt een dag (7 contacturen). 

Certificering
Succesvolle deelnemers ontvangen een persoonlijk certificaat 
welke 3 jaar geldig is.

Normen
 Ŕ De richtlijn Werken op hoogte 2012

 Ŕ BS8437 voor selectie, gebruik en onderhoud van 
valbeveiligingssystemen, -uitrusting

 Ŕ BS8454 voor het geven van training
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CS2
Besloten ruimten - Middelhoog risico

Ratio 
Maximaal 6 deelnemers en 1 instructeur.

Overzicht
Deze cursus is bedoeld voor mensen die besloten ruimten met 
een laag of middelhoog risico betreden.

De training behandelt de belangrijkste wetgeving, 
werkmethoden en veiligheidsvoorschriften voor 
besloten ruimten die door de risico inventarisatie zijn 
geclassificeerd als een laag of middelhoog risico. De training 
behandeld de relevante wetgeving, werk voorschriften 
en veiligheidsvereisten om de besloten ruimte veilig 
te betreden. Ook wordt er in gegaan op de rollen en 
verantwoordelijkheden van iedere deelnemer binnen het 
team.

Vereisten vooraf
Medisch geschikt, comfortabel in besloten ruimtes en een 
redelijke lichamelijke fitheid.

Doelgroep
Werknemers die besloten ruimten met een laag of 
middelhoog risico moeten betreden.

Doelstelling en inhoud van de cursus
 Ŕ Wetgeving t.a.v. besloten ruimten

 Ŕ Definities en herkennen van besloten ruimten

 Ŕ Voorbeelden en categorieën van besloten ruimten

 Ŕ Communicatiemiddelen / handelen bij noodgevallen

 Ŕ Plichten van de mangatwacht

 Ŕ Veilig systeem van werken/PBM/werkvergunning

 Ŕ Risico-inventarisatie/methodebeschrijving

 Ŕ Kenmerken en beperkingen van de uitrusting

 Ŕ Eisen m.b.t. onderhoud en inspectie van uitrusting

 Ŕ Betreden en verlaten van verticale schachten (met ladders)

 Ŕ Gebruik van driepoot en lier

 Ŕ Correct gebruik van gasdetectoren/
gasbemonsteringstechnieken

 Ŕ Correct gebruik van ademhalingsapparatuur

Tijdsduur 
De training duurt 2 dagen (14 contacturen). 

Certificering
Succesvolle deelnemers ontvangen een persoonlijk certificaat 
welke 3 jaar geldig is.

Normen
 Ŕ De richtlijn Werken op hoogte 2012

 Ŕ BS8437 voor selectie, gebruik en onderhoud van 
valbeveiligingssystemen, -uitrusting

 Ŕ BS8454 voor het geven van training
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CS3
Besloten ruimten - Hoog risico 

Ratio 
Maximaal 6 deelnemers en 1 instructeur.

Overzicht
Deze cursus is bedoeld voor personen die besloten ruimten 
met hoog risico betreden. Dit omvat onder andere: niet-
standaard betreding met complexe handelingen die extra 
risico’s toevoegen en waarvoor specifieke controles en 
reddingsmaatregelen nodig zijn. 

De training omvat het gebruik van beschermende 
ademhalingsuitrusting voor toegang tot besloten ruimten 
(ademhalingsapparatuur met overdruk, zowel met 
persluchtfles als -luchtleiding). De cursus behandelt 
de keuze, het gebruik, de inspectie en het beheer van 
ademhalingsapparatuur, inclusief berekening van de 
toegestane tijdsduur van betreding.

Vereisten vooraf
Deelnemers moeten lichamelijk fit en medisch in staat zijn 
om ademhalingsapparatuur met overdruk te gebruiken. 
Neem contact op voor meer informatie over eventuele 
omstandigheden die dit kunnen beïnvloeden. Brildragende 
deelnemers kunnen contact opnemen voor advies. 
Deze cursus is lichamelijk veeleisend.

Doelgroep
Mensen die in besloten ruimten of een gevaarlijke atmosfeer 
werken met overdruk-ademhalingsapparatuur. Deze 
module is geen geschikte training voor het gebruik van 
ademhalingsapparatuur bij brandbestrijding, in de mijnbouw 
of tijdens het duiken.

Tijdsduur 
De training duurt 3 dagen (21 contacturen). 

Doelstelling en inhoud van de cursus
 Ŕ Wetgeving t.a.v. besloten ruimten

 Ŕ Definities en herkennen van besloten ruimten

 Ŕ Voorbeelden en categorieën van besloten ruimten

 Ŕ Communicatiemiddelen / handelen bij noodgevallen

 Ŕ Plichten van de mangatwacht

 Ŕ Veilig systeem van werken/PBM/werkvergunning

 Ŕ Risico-inventarisatie/methodebeschrijving

 Ŕ Kenmerken en beperkingen van de uitrusting

 Ŕ Eisen m.b.t. onderhoud en inspectie van uitrusting

 Ŕ Betreden en verlaten van verticale schachten (met ladders)

 Ŕ Betreden inclusief losmaken van leeflijn

 Ŕ Gebruik van driepoot en lier

 Ŕ Gevaarlijke atmosfeer

 Ŕ Toetsing van gasdetectieapparatuur

 Ŕ Controle, selectie en afstellen van ademhalingsapparatuur

 Ŕ Berekenen van tijdsduur en luchtvoorraadmeting door 
gebruikers van ademhalingsapparatuur

 Ŕ Werkzaamheden bij nul zichtbaarheid

 Ŕ Procedures bij noodgevallen

Certificering
Succesvolle deelnemers ontvangen een persoonlijk certificaat 
welke 3 jaar geldig is.

Normen
 Ŕ De richtlijn Werken op hoogte 2012

 Ŕ BS8437 voor selectie, gebruik en onderhoud van 
valbeveiligingssystemen, -uitrusting

 Ŕ BS8454 voor het geven van training
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CS4
Besloten ruimten - Redding

Ratio 
Maximaal 6 deelnemers en 1 instructeur.

Overzicht
Deze cursus richt zich speciaal op geavanceerde 
reddingsvaardigheden van reddingswerkers die hulp verlenen 
aan mensen in besloten ruimten, in welke vorm dan ook. De 
cursus gaat ervan uit dat de deelnemers reeds bevoegd zijn 
besloten ruimten te betreden en ademhalingsapparatuur te 
gebruiken. De training behandelt zoekacties, geavanceerde 
lier- en takelsystemen, werken bij nul zichtbaarheid, 
incidentmanagement en snelle risico-inventarisatie 
(immediate-response risk assessment - IRRA).

Vereisten vooraf
Deelnemers moeten lichamelijk fit zijn en medisch gezien 
ademhalingsapparatuur met overdruk kunnen gebruiken 
(neem contact op voor informatie over de omstandigheden 
die dit kunnen beïnvloeden) en beschikken over een geldige 
kwalificatie CS03.

Doelgroep
Mensen die beschikbaar zijn voor professionele 
reddingsinterventies bij werkzaamheden in besloten ruimten, 
waaronder evacuatie van slachtoffers met stretchers, 
zoekacties en optuigen van takelsystemen. Cursus is niet 
geschikt voor mensen die werkzaam zijn in de mijnbouw.

Doelstelling en inhoud van de cursus
 Ŕ Samenvatting van verordeningen

 Ŕ Gevaarlijke atmosfeer

 Ŕ Toetsing van gasdetectieapparatuur

 Ŕ Toetsing verticale betreding en traverseertechnieken

 Ŕ Management van reddingsincidenten

 Ŕ Snelle risico-inventarisatie (immediate-response risk 
assessment - IRRA)

 Ŕ Geavanceerde noodgevallenprocedures en zoekacties

 Ŕ Voorbereiden van takelsystemen

 Ŕ Gebruik van stretchers

 Ŕ Praktische oefeningen (ademhalingsapparatuur/nul 
zichtbaarheid)

Tijdsduur 
De training duurt een dag (7 contacturen). 

Certificering
Succesvolle deelnemers ontvangen een persoonlijk certificaat 
welke 3 jaar geldig is.

Normen
 Ŕ De richtlijn Werken op hoogte 2012

 Ŕ BS8437 voor selectie, gebruik en onderhoud van 
valbeveiligingssystemen, -uitrusting

 Ŕ BS8454 voor het geven van training
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CS5
Besloten ruimten - Opfriscursus CS2

Ratio 
Maximaal 6 deelnemers en 1 instructeur.

Overzicht
Deze cursus is bedoeld voor het vernieuwen van een 
kwalificatie voor het betreden van besloten ruimten met laag 
en middelhoog risico (CS2)

Vereisten vooraf
Medisch geschikt. In het bezit van een actueel, erkend 
certificaat voor besloten ruimten met laag of middelhoog 
risico.

Doelgroep
Werknemers die hun kwalificatie voor het betreden van 
besloten ruimten met middelhoog risico moeten vernieuwen.

Doelstelling en inhoud van de cursus
 Ŕ Wetgeving t.a.v. besloten ruimten

 Ŕ Definities en herkennen van besloten ruimten

 Ŕ Voorbeelden en categorieën van besloten ruimten

 Ŕ Communicatiemiddelen / handelen bij noodgevallen

 Ŕ Plichten van de mangatwacht

 Ŕ Veilig systeem van werken/PBM/werkvergunning

 Ŕ Risico-inventarisatie/methodebeschrijving

 Ŕ Kenmerken en beperkingen van de uitrusting

 Ŕ Eisen m.b.t. onderhoud en inspectie van uitrusting

 Ŕ Betreden en verlaten van verticale schachten (met ladders)

 Ŕ Gebruik van driepoot en lier

 Ŕ Correct gebruik van gasdetectoren/
gasbemonsteringstechnieken

 Ŕ Correct gebruik van ademhalingsapparatuur

Tijdsduur 
De training duurt een dag (7 contacturen). 

Certificering
Succesvolle deelnemers ontvangen een persoonlijk certificaat 
welke 3 jaar geldig is.

Normen
 Ŕ De richtlijn Werken op hoogte 2012

 Ŕ BS8437 voor selectie, gebruik en onderhoud van 
valbeveiligingssystemen, -uitrusting

 Ŕ BS8454 voor het geven van training
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TC01
Veilig werken op daken - Bewustwording

Ratio 
Maximaal 8 deelnemers en 1 instructeur. 

Overzicht
In deze cursus krijgen deelnemers basisinformatie voor het 
veilig betreden van daken. In de cursus wordt de nadruk 
gelegd op de belangrijkste gevaren en risico’s, zodat 
werknemers effectieve maatregelen kunnen treffen om de 
risico’s tot een aanvaardbaar niveau terug te brengen. De 
cursus benadrukt het verschil tussen veilige en onveilige 
daken, voorschriften met betrekking tot leuningen, 
afscherming en veilige toegang, veiligheid met betrekking tot 
RF-straling. Daarnaast worden veilige manieren van werken 
aanbevolen.

Vereisten vooraf
Er zijn geen vereisten vooraf.

Doelgroep
Voor veldmedewerkers en anderen in de telecomsector die 
voor hun werkzaamheden mogelijk toegang moeten hebben 
tot schakel installaties, gsm-masten en beschermde daken, 
zonder noodzakelijk gebruik van vabeveiligingsuitrusting.

Tijdsduur 
De training duurt een halve dag. 

Doelstelling en inhoud van de cursus
 Ŕ Wetgeving met betrekking tot werkzaamheden op daken

 Ŕ Plichten en verantwoordelijkheden

 Ŕ Algemene voorschriften bij het werken op locaties van 
derden

 Ŕ Gevaren en risico’s op daken

 Ŕ RF-veiligheid (maximaal 20 minuten)

 Ŕ Veiligheid - werknemers die alleen werken, 
werkvergunning, uitglijden, struikelen en vallen, asbest, 
algemene PBM

 Ŕ Beschermde en onbeschermde daken - deze herkennen 
en effectieve maatregelen treffen

 Ŕ Toegang - veiligheidsvoorschriften bij het werken met 
vaste en draagbare ladders

Certificering
Succesvolle deelnemers ontvangen een persoonlijk certificaat 
welke 3 jaar geldig is.

Normen
 Ŕ De richtlijn Werken op hoogte 2012

 Ŕ BS8437 voor selectie, gebruik en onderhoud van 
valbeveiligingssystemen, -uitrusting

 Ŕ BS8454 voor het geven van training
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TC02
Veilig werken op daken - Niveau 1

Ratio 
Maximaal 6 deelnemers en 1 instructeur. 

Overzicht
Tijdens deze cursus krijgen de deelnemers essentiële 
praktische en theoretische informatie over het veilig betreden 
van daken. De deelnemers wordt geleerd veelvoorkomende 
gevaren en risico’s bij dit soort werk te herkennen en aan te 
pakken. De training behandelt tevens het correcte gebruik 
van persoonlijke valbeschermingsuitrusting zoals harnassen, 
lijnen, vallijnen enz. en voldoet aan de huidige regels met 
betrekking tot werken op hoogte, algemene gezondheid, en 
veiligheid.

Vereisten vooraf
Deelnemers moeten medisch fit zijn en mogen geen 
hoogtevrees hebben.

Tijdsduur 
De training duurt een dag (7 contacturen).

Doelgroep
Deze cursus is bedoeld voor technici in de buitendienst, 
tuigers/riggers en anderen die bij het betreden 
van daken gebruik moeten maken van persoonlijke 
valbeschermingsuitrusting.

Doelstelling en inhoud van de cursus
 Ŕ Wetgeving over gezondheid en veiligheid

 Ŕ Gevaren van het werken op hoogte

 Ŕ Inventariseren van gevaren en risico’s die vaak op daken 
worden aangetroffen

 Ŕ Collectieve valbeschermingsmethoden en -uitrusting

 Ŕ Een inleiding tot RF-straling op daken (tijdsduur 15-20 
minuten)

 Ŕ Omgaan met hangtrauma - alleen bewustwording

 Ŕ Het afstellen van persoonlijke valbeschermingsuitrusting - 
kenmerken en beperkingen

 Ŕ Inspectie, verzorging en buitengebruikstelling van 
persoonlijke valbeschermingsuitrusting.

 Ŕ Valbeperking, werkpositionering en valstoptechnieken

 Ŕ Selectie en controle van verankeringspunten - oogbouten 
en vaste horizontale kabelsystemen

 Ŕ Beklimmen van vaste ladders met dubbele lijnen in de 
praktijk

 Ŕ Gebiedsbeperking en valstoptechnieken op daken in de 
praktijk

 Ŕ Hoe om te gaan met het hantering van  uitrusting (max. 20 
kg) 

 Ŕ Veilig werken met gereedschap en apparatuur op 
dakranden

Certificering
De deelnemers leggen een theorie- en een praktijkexamen 
af. Deelnemers die hiervoor slagen krijgen een certificaat dat 
3 jaar geldig is.

Normen
 Ŕ De richtlijn Werken op hoogte 2012

 Ŕ BS8437 voor selectie, gebruik en onderhoud van 
valbeveiligingssystemen, -uitrusting

 Ŕ BS8454 voor het geven van training
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TC03
Veilig werken op masten - Niveau 1 

Ratio 
Maximaal 4 deelnemers en 1 instructeur.

Overzicht
Deze cursus legt een stevige basis voor nieuwkomers in de 
telecomsector. Beginnende klimmers krijgen een inleiding op 
het werken aan communicatiemasten en -torens. Deelnemers 
krijgen belangrijke informatie, kennis en praktische 
vaardigheden die nodig zijn om veilig te kunnen werken met 
persoonlijke valbeschermingsuitrusting voor het beklimmen 
van vaste ladders en het werken in veilige werkplatforms en 
daarbuiten.

Vereisten vooraf
Deelnemers moeten medisch fit zijn en mogen geen 
hoogtevrees hebben.

Doelgroep
Deze cursus is voornamelijk gericht op mensen die nieuw zijn 
in de telecomsector en vormt een stevige basis van waaruit zij 
kunnen verdergaan tot gevorderde klimmer.

Tijdsduur 
De training duurt een dag (7 contacturen).

Doelstelling en inhoud van de cursus
 Ŕ Wetgeving en normen m.b.t. gezondheid en veiligheid

 Ŕ De gevaren van het werken op hoogte

 Ŕ Inzetbaarheid en beperkingen van een basisklimmer

 Ŕ Inleiding op het werken op communicatietorens/
constructies

 Ŕ Het inschatten van gevaren en het nemen van effectieve 
maatregelen

 Ŕ Inleiding op RF-straling die vaak voorkomt op torens 
(tijdsduur 15-20 minuten)

 Ŕ Procedures bij noodgevallen

 Ŕ Het herkennen van en behandelen van hangtrauma

 Ŕ Het aanpassen van persoonlijke valbeschermingsuitrusting 
- kenmerken en beperkingen

 Ŕ Inspectie, verzorging en buitengebruikstelling van 
persoonlijke valbeschermingsuitrusting.

 Ŕ Valbeperking, werkpositionering en valstoptechnieken

 Ŕ Selectie en controle van verankeringspunten

 Ŕ Herkennen van veilige en onveilige gebieden - 
afscherming/platforms/luiken, enz.

 Ŕ Beklimmen van ladders met vaste verticale 
veiligheidssystemen

 Ŕ Beklimmen van ladders met dubbele lijnen

 Ŕ Hanteren van uitrusting (max. 20 kg)

Certificering
De deelnemers leggen een theorie- en een praktijkexamen 
af. Deelnemers die hiervoor slagen krijgen een certificaat dat 
3 jaar geldig is.

Normen
 Ŕ De richtlijn Werken op hoogte 2012

 Ŕ BS8437 voor selectie, gebruik en onderhoud van 
valbeveiligingssystemen, -uitrusting

 Ŕ BS8454 voor het geven van training
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TC04
Veilig werken op masten - Niveau 2

Ratio 
Maximaal 4 deelnemers en 1 instructeur.

Overzicht
Voor mensen die overal moeten kunnen werken op en aan 
communicatiemasten en -torens. Deze cursus geeft de 
fundamentele informatie en kennis om veilig op hoogte 
te kunnen werken. De training behandelt de belangrijkste 
kenmerken en beperkingen en het correcte gebruik van 
persoonlijke valbeschermingsuitrusting, het beklimmen van 
vaste ladders met verschillende vaste valstopsystemen, het 
beklimmen van open staalconstructies met lijnen en vallijnen 
om de veiligheid te verbeteren.

Vereisten vooraf
De deelnemers van de cursus moeten de cursus TC03 
Basiscursus met succes hebben afgerond en een goede 
kennis hebben van klimuitrusting en klimtechnieken die vaak 
worden gebruikt in de telecomsector. Deelnemers moeten 
medisch fit zijn en mogen geen hoogtevrees hebben.

Doelgroep
Deze cursus is bedoeld voor technici in de buitendienst, 
tuigers/riggers, en anderen die voort willen bouwen op hun 
kennis als basisklimmer en die buiten de veilige gebieden van 
torens en masten moeten klimmen.

Doelstelling en inhoud van de cursus
 Ŕ Wetgeving en normen m.b.t. gezondheid en veiligheid

 Ŕ Inzetbaarheid en beperkingen van de gevorderde klimmer

 Ŕ De gevaren van het werken op hoogte

 Ŕ Inventariseren van gevaren en risico’s voor de gevorderde 
klimmer

 Ŕ Het omgaan met hangtrauma

 Ŕ Afstellen, kenmerken, inspectie en onderhoud van 
persoonlijke valbeschermingsuitrusting

 Ŕ Valbeperking, werkpositionering en valstoptechnieken

 Ŕ Selectie en controle van verankeringspunten

 Ŕ Praktische klimtechnieken en het uitzetten van routes

 Ŕ Praktisch klimmen met dubbele lijnen

 Ŕ Praktisch klimmen met vallijnen

 Ŕ Praktische werkpositioneringsmethoden

 Ŕ Hanteren van uitrusting (max. 20 kg)

Tijdsduur 
De training duurt een dag (7 contacturen).

Certificering
De deelnemers leggen een theorie- en een praktijkexamen 
af. Deelnemers die hiervoor slagen krijgen een certificaat dat 
3 jaar geldig is.

Normen
 Ŕ De richtlijn Werken op hoogte 2012

 Ŕ BS8437 voor selectie, gebruik en onderhoud van 
valbeveiligingssystemen, -uitrusting

 Ŕ BS8454 voor het geven van training
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TC07
Veilig werken op masten – Redding

Ratio 
Maximaal 4 deelnemers en 1 instructeur. 

Overzicht
Deze cursus geeft deelnemers vaardigheden voor het redden 
van een gewonde collega op een mast of toren. De training 
behandelt de belangrijkste kenmerken, beperkingen en het 
gebruik van specifieke abseiluitrusting (voor redding) zoals 
deze vaak in de telecomsector wordt gebruikt.

Vereisten vooraf
Deelnemers moeten de TC04 gevorderde cursus met 
succes hebben afgerond, medisch fit zijn en mogen geen 
hoogtevrees hebben.

Doelgroep
Deze cursus is bedoeld voor mensen die tijdens hun dagelijkse 
werkzaamheden op torens en masten werken.

Doelstelling en inhoud van de cursus
 Ŕ Wetgeving over gezondheid en veiligheid

 Ŕ Inventariseren van gevaren en risico’s

 Ŕ Het omgaan met hangtrauma (effecten voor en na 
redding)

 Ŕ Uitrusting: afstellen, kenmerken, beperkingen, inspectie, 
gebruik en zorg

 Ŕ Selectie en controle van verankeringspunten

 Ŕ Het oefenen van individuele afdaaltechnieken

 Ŕ Technieken voor het redden van een collega - gewonde 
klimmer hangt in de lijn

 Ŕ Technieken voor het redden van een collega - gewonde 
klimmer/buiten bewustzijn hangt in de lijn

 Ŕ Het omgaan met complicaties bij het redden van een 
collega - redding uit werkpositionering en vallijnen

 Ŕ Het redden van een collega van een ladder en vaste 
valstopsystemen

Tijdsduur 
De training duurt een dag (7 contacturen).

Certificering
De deelnemers leggen een theorie- en een praktijkexamen 
af. Succesvolle kandidaten krijgen een certificaat dat 3 jaar 
geldig is. Jaarlijkse opfriscursussen zijn aanbevolen.

Normen
 Ŕ De richtlijn Werken op hoogte 2012

 Ŕ BS8437 voor selectie, gebruik en onderhoud van 
valbeveiligingssystemen, -uitrusting

 Ŕ BS8454 voor het geven van training
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OG02
Veilig werken in de olie & gas industrie – Werken op hoogte & redding

Ratio 
Maximaal 6 deelnemers en 1 instructeur. 

Overzicht
Deze cursus is bedoeld voor mensen die verantwoordelijk 
zijn voor toezicht op, implementatie van en controle van een 
gemanaged valbeschermingsprogramma. Voor deze cursus 
kunt u slagen of zakken. Het lesprogramma bestaat uit 
uitgebreide lesstof, praktijktraining en omvat een theorie- en 
praktijkexamen dat is gebaseerd op de eisen van de regulering 
US OSHA, ANSI Z359.2 en CSA.

Vereisten vooraf
Deelnemers moeten medisch fit zijn en mogen geen 
hoogtevrees hebben.

Doelgroep
De cursus is ontwikkeld voor managers en degenen die direct 
toezicht houden op personen die op hoogte werken. 

Doelstelling en inhoud van de cursus
 Ŕ Beoordelen van valbeschermingssystemen

 Ŕ OSHA, ANSI Z359.2-norm en CSA-verordeningen m.b.t. 
valbescherming

 Ŕ Preventie en beheersing van valgevaar

 Ŕ Vragenlijsten en procedures over valgevaar

 Ŕ Uitgebreide inspectie van uitrusting

 Ŕ Ontwikkeling en implementatie van 
valbeschermingsplannen en -programma’s

 Ŕ Traditionele valbescherming (bijv. leuningen enz.)

 Ŕ Gebiedsbeperkingssystemen

 Ŕ Valstopsystemen (incl.: persoonlijke valstopsystemen, 
netten, veilige werkgebieden, horizontale en verticale 
veiligheidslijnen)

 Ŕ Davits, driepoten en bijbehorende lieren, benodigd voor 
het betreden van een besloten ruimte

 Ŕ Reddingsprocedures

 Ŕ Selectie en gebruik van niet-gecertificeerde 
verankeringspunten

 Ŕ Rollen en verantwoordelijkheden

Tijdsduur 
De training duurt 2 dagen.

Certificering
Na afronding van deze cursus krijgt de deelnemer een 
certificaat waarin staat dat hij of zij ten minste heeft voldaan 
aan de voorwaarden voor vakbekwame personen zoals 
gesteld door OSHA, ANSI en CSA. Het certificaat is 2 jaar 
geldig.

Normen
 Ŕ De richtlijn Werken op hoogte 2012

 Ŕ BS8437 voor selectie, gebruik en onderhoud van 
valbeveiligingssystemen, -uitrusting

 Ŕ BS8454 voor het geven van training
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OG03
Veilig werken in de olie & gas industrie – Train de trainer 

Ratio 
Maximaal 12 deelnemers en 1 instructeur. 

Overzicht
Het trainingsprogramma richt zich op praktische lessen 
en technieken om de trainer in staat te stellen een 
bewustwordingscursus van 4 uur over valbescherming 
te geven. Voor deze cursus kunt u slagen of zakken. Het 
lesprogramma bestaat uit uitgebreide lesstof en praktijktraining 
en omvat een theorie- en praktijkexamen dat is gebaseerd 
op de eisen van de regulering US OSHA, ANSI Z359.2, CSA, 
Britse en EU-normen. Met deze cursus krijgt de deelnemer 
gedocumenteerde ervaring met valbescherming en de kennis 
en training die nodig zijn om binnen het bedrijf trainingen te 
geven en vakbekwame of bevoegde personen op te leiden. Na 
afronding van deze cursus krijgt de deelnemer een certificaat 
waarin staat dat hij of zij ten minste aan de voorwaarden voor 
Vakbekwaam persoon of Trainer Vakbekwaam persoon volgens 
OSHA, ANSI en CSA heeft voldaan.

Tijdsduur 
De training duurt 5 dagen.

Vereisten vooraf
Deelnemers moeten medisch fit zijn en mogen geen 
hoogtevrees hebben.

Doelgroep
Deze cursus is ontwikkeld voor mensen die verantwoordelijk 
zijn voor de training van vakbekwame of gekwalificeerde 
personen. Deze cursus omvat tevens de cursussen 
Vakbekwaam persoon en Vakbekwaam inspecteur van 
2,5 dag (20 uur).

Doelstelling en inhoud van de cursus
 Ŕ De houder van het certificaat wordt opgeleid om een 

training te kunnen geven over werken op hoogte aan 
werknemers van zijn of haar bedrijf

 Ŕ Een inschatting kunnen maken van de trainingbehoefte

 Ŕ Het creëren van een opleidingsplan

 Ŕ Opstellen van praktische en gestructureerde sessies

 Ŕ Het omgaan met groepen tijdens training

 Ŕ Selecteren van de juiste locatie en het opstellen van een 
risico inventarisatie

 Ŕ Bepalen niveau deelnemers en data management

 Ŕ Selecteren van de juiste apparatuur, inspectie en 
onderhoud

 Ŕ Demonstratie van training technieken

 Ŕ Voorbereiding op mogelijke noodgevallen

Certificering
Na afronding van deze cursus krijgt de deelnemer een 
certificaat waarin staat dat hij of zij ten minste aan de 
voorwaarden voor Vakbekwaam persoon of Trainer 
Vakbekwaam persoon volgens OSHA, ANSI en CSA heeft 
voldaan. Het certificaat is 2 jaar geldig.

Normen
 Ŕ De richtlijn Werken op hoogte 2012

 Ŕ BS8437 voor selectie, gebruik en onderhoud van 
valbeveiligingssystemen, -uitrusting

 Ŕ BS8454 voor het geven van training

28



OG04
Veilig werken in de olie & gas industrie - Opfriscursus OG02 

Ratio 
Maximaal 6 deelnemers en 1 instructeur. 

Overzicht
De opfriscursus van OG02 behandelt vaardigheden 
die een vakbekwaam persoon moet bezitten en de 
kennis en uitrusting waarmee deze kan aantonen een 
vakbekwaam persoon te zijn. Deelnemers vergroten hun 
kennis en vaardigheden in het herkennen van gevaarlijke 
omstandigheden, het ontwikkelen van programma’s en het 
selecteren van uitrusting om op juiste wijze om te kunnen 
gaan met valgevaar. Na afronding van deze cursus krijgt 
de deelnemer een certificaat waarin staat dat hij of zij ten 
minste heeft voldaan aan de voorwaarden voor vakbekwame 
personen zoals gesteld door OSHA, ANSI en CSA. De 
opfriscursus Vakbekwaam persoon moet minstens eens in de 
twee jaar gevolgd worden, om op de hoogte te blijven van de 
voorschriften voor valbescherming en reddingstraining die 
gelden in de sector, als er nieuwe valbeschermingssystemen 
gebruikt of geplaatst worden of als er nieuwe valgevaren 
worden vastgesteld.

Vereisten vooraf
Deelnemers moet de volledige cursus OG02 op gebied van 
valbescherming afgerond hebben, medisch fit zijn en mogen 
geen hoogtevrees hebben.

Doelgroep
Mensen die hun kennis als vakbekwaam persoon op gebied 
van valbescherming willen opfrissen.

Tijdsduur 
De training duurt een dag (7 contacturen). 

Doelstelling en inhoud van de cursus
 Ŕ Beoordelen van valbeschermingssystemen

 Ŕ OSHA, ANSI Z359.2-norm en CSA-verordeningen m.b.t. 
valbescherming

 Ŕ Preventie en beheersing van valgevaar

 Ŕ Vragenlijsten en procedures over valgevaar

 Ŕ Uitgebreide inspectie van uitrusting

 Ŕ Ontwikkeling en implementatie van 
valbeschermingsplannen en -programma’s

 Ŕ Traditionele valbescherming (bijv. leuningen enz.)

 Ŕ Gebiedsbeperkingssystemen

 Ŕ Valstopsystemen (incl.: persoonlijke valstopsystemen, 
netten, veilige werkgebieden, horizontale en verticale 
veiligheidslijnen)

 Ŕ Davits, driepoten en bijbehorende lieren, benodigd voor 
het betreden van een besloten ruimte

 Ŕ Reddingsprocedures

 Ŕ Selectie en gebruik van niet-gecertificeerde 
verankeringspunten

 Ŕ Rollen en verantwoordelijkheden

Certificering
Na afronding van deze cursus krijgt de deelnemer een 
certificaat waarin staat dat hij of zij ten minste heeft voldaan 
aan de voorwaarden voor vakbekwame personen zoals 
gesteld door OSHA, ANSI en CSA. Het certificaat is 2 jaar 
geldig.

Normen
 Ŕ De richtlijn Werken op hoogte 2012

 Ŕ BS8437 voor selectie, gebruik en onderhoud van 
valbeveiligingssystemen, -uitrusting

 Ŕ BS8454 voor het geven van training
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Trainingen op maat. 
Als u niet precies kunt vinden wat u nodig heeft in 
deze brochure, neem dan contact met ons op om 
te bespreken hoe we een training op maat kunnen 
samenstellen. 

Hoewel wij streven naar het aanbieden van een 
alomvattend training portfolio dat een groot aantal 
industrieën en activiteiten omvat, erkennen wij dat 
er ook trainingswensen zijn die voldoen aan uw 
specifieke behoefte aan opleiding voor bepaalde 
activiteiten, apparatuur, technieken, omgeving, 
normen of nakoming van regelgeving. 

3M heeft een schat aan ervaring met grote en kleine 
bedrijven om aan hun specifieke opleidingseisen te 
voldoen voor het werken op hoogte en in besloten 
ruimten. 

Onze toegewijde safety experts kunnen een bezoek 
brengen op uw werklocatie om de activiteiten te 
bespreken en daarbij te helpen bij het samenstellen 

van de meest effectieve en efficiënte training voor 
uw bedrijf. 

Of het om een activiteit gaat op één locatie of een 
breed spectrum aan activiteiten op locaties over 
de hele wereld, wij kunnen u helpen. Overal waar u 
actief bent, zijn wij dat ook. 

Naast training biedt 3M ook een scala consultancy 
en inspectie services aan voor bedrijven waar werk-
nemers werken op hoogte of in besloten ruimten. 

Van een eenvoudig verzoek, zoals het 
implementeren van de lokale bedrijfspolicy in de 
training, tot een wereldwijde audit, rapport en 
oplossingsprogramma; ons team van experts gaan 
graag samen met u aan de slag voor een customized 
programma.

Neem voor meer informatie contact op via  
+31 (0)15 782 2217 in Nederland en  
+32 27225296 in België.
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UK
Waterside Mill, Chew Valley Road
Greenfield, OL3 7NH, UK
t: +44 (0) 1457 87 86 40

Application Centres

Belgium
Canadastraat 11
2070 Zwijndrecht, Belgium

Naast valbeveiligingstrainingen bieden wij ook andere 
safety trainingen aan. 

Het complete overzicht vindt u op:  
www.3MSafety.nl/training of  
www.3MSafety.be/training 

France
7, Rue Du Commandant D’estienne D’orves, 
92390 Villeneuve La Garenne, Paris, France
t: +33 (0) 1 47 82 34 91
f: +33 (0) 1 46 52 40 45

Germany
Fangdieckstraße 5 3 
D-22547 Hamburg, Germany
t: +49 (0) 40 54 75 27 44
f: +33 (0) 4 93 08 79 70

3M Nederland B.V.
Personal Safety Division
www.3MSafety.nl  

Belgium bvba/sprl
Personal Safety Division
www.3MSafety.be


