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WELKOM BIJ TVH ACADEMY
De TVH examencentra zijn VCA-erkend. Onze opleidingen zijn conform de normen van het Register Risicovolle 
Taken. Je kan ervoor kiezen om het VCA-Examen af te leggen en zo het VCA-erkend rijvaardigheidsattest/
veiligheidsattest te behalen.

Kies uit ons standaardaanbod of opteer voor een opleiding op maat. Op jouw vraag verzorgen onze trainers de 
opleiding op de locatie naar jouw keuze.

Waar vinden deze opleidingen plaats?
Dit kan in onze trainingscentra in Waregem, Sint-Niklaas of Nijvel. Daarnaast kunnen wij ook opleidingen 
organiseren bij jou op locatie.

Wat omvatten deze opleidingen?
De opleidingen van TVH Academy bestaan zowel uit theoretische lessen en/of praktische lessen, al dan niet 
gevolgd door een examen. Op het einde van de cursus krijgt elke geslaagde deelnemer een attest / bewijs van 
deelname.

Wat na de opleiding?
Ook na het behalen van het attest moet de deelnemer zich voldoende laten informeren over de specifieke 
arbeidsomstandigheden op de werkvloer.

Wanneer vinden deze opleidingen plaats?
Contacteer ons via training@tvh.com of 056 43 46 43 voor meer informatie.

LOCATIES

TVH ACADEMY Waregem
Mannebeekstraat 4
8790 Waregem

TVH ACADEMY Sint-Niklaas
Industriepark West 41A
9100 Sint-Niklaas

TVH ACADEMY Nivelles 
Avenue Thomas Edison 69
1402 Nivelles
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ERKENNINGEN EN SUBSIDIES 
Als kwalitatieve examencentra kan je verschillende opleidingen bij ons volgen conform de VCA-normen. 
Een overzicht van deze opleidingen kan je hieronder terugvinden. 
Wij kregen voor onze VCA-opleidingen het Q-For label Platinum uitgereikt.  
 
• AV-001 Werken met vorkheftruck - basis 
• IS-001 Werken met vorkheftruck - gevorderd 
• AV-002 Werken met een reachtruck- basis 
• IS-002 Werken met reachtruck - gevorderd 
• IS-003 Werken met starre verreiker 
• IS-004 Werken met hoogwerker op vrachtwagen 
• IS-005 Werken met zelfrijdende hoogwerker (inbegrepen: Werken met een schaarlift) 
• IS-032 Werken met roterende verreiker met hijsfunctie 
• IS-006 Aanslaan van kritieke lasten 
• AV-004 Aanslaan van niet-kritieke lasten 

• VCA - Basis 
• VCA - VOL 
• VCA- VIL- VCU 
 
Daarnaast werkt TVH ook samen met tal van partners en sectorfondsen. Een overzicht daarvan is hieronder 
terug te vinden. Zo kan je als bedrijf een tegemoetkoming aanvragen voor de opleidingen.  
Voor meer informatie hierover kan je terecht bij het desbetreffende sectorfonds.
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TVH ACADEMY BIEDT TAL VAN BESTUURDERSOPLEIDINGEN AAN.
Hieronder kan je alvast een beknopt overzicht terugvinden.

AANSLAAN NIET-KRITIEKE 
LASTEN p. 9

ELEKTRISCHE TRANSPALLET  
 p. 13

MINIRUPSKRAAN
p. 17

AANSLAAN  
KRITIEKE LASTEN p. 10

HOOGWERKER EN 
SCHAARLIFT p. 14

ORDERPICKER
p. 18

AUTOLAADKRAAN
p. 11

HOOGWERKER OP 
VRACHTWAGEN p. 15

REACHTRUCK
p. 19

STARRE VERREIKER
p. 24

ROTERENDE VERREIKER MET 
HIJSFUNCTIE p. 21

WIELLADER
p. 26

ELEKTRISCHE STAPELAAR 
 p. 12

MINIGRAAFKRAAN
p. 16

ROLBRUG
p. 20

VORKHEFTRUCK
p. 25

SMALLEGANG STAPELAAR 
 p. 22

ZIJLADER
p. 27

SPINHOOGWERKER
p. 23



8

PRAKTISCHE INFORMATIE BESTUURDERSOPLEIDINGEN
Bij TVH Academy kan je zowel open als groepsopleidingen volgen. Beide opties zijn beschikbaar in zowel het 
Nederlands, Frans als Engels.

Elke opleiding start om 8u30 en eindigt tussen 16u00 en 17u00. Indien je een aanpassing van deze uren wenst, is 
dit zeker mogelijk. Daarnaast zijn deze opleidingen ook op maat beschikbaar. Voor meer informatie, suggesties 
of vragen hierover, aarzel niet om TVH Academy te contacteren.

Indien een opleiding doorgaat in onze trainingscentra wordt er een belegd broodje voor elke deelnemer voorzien. 
Daarenboven kunnen ook water, warme dranken en frisdranken verkregen worden.

Wat brengt elke deelnemer mee naar de opleiding?
• Veiligheidsschoenen
• Identiteitskaart
• Warme kledij
• Indien mogelijk: valharnas bij hoogwerkeropleidingen

OPLEIDING OP LOCATIE
Opleidingen op de eigen terreinen van jouw bedrijf zijn ook mogelijk en dan moeten volgende zaken aanwezig zijn:
• Leslokaal met whiteboard of flip-over
• Beamer
• Projectiescherm of -wand
• Oefenterrein met objecten voor de praktijkoefeningen
• Voldoende aantoonbaar gekeurde machines (1 per 2 deelnemers)

De uren van de opleiding kunnen volgens afspraak bepaald worden alsook de trainingen op maat. Contacteer 
ons gerust voor meer informatie of suggesties.

Indien je niet voldoende machines ter beschikking hebt, helpt onze verhuurafdeling je graag verder.

TOELATINGSVOORWAARDEN
• Minimumleeftijd van 18 jaar.
• Bestuurders van mobiele werktuigen moeten medisch geschikt zijn om een veiligheidsfunctie uit te voeren.
• Deelnemers kunnen de opleidingstaal begrijpen, lezen en zich voldoende uitdrukken in deze taal.

VERZEKERINGEN
Tijdens de opleiding zijn wij verzekerd voor materiële en lichamelijke schade (met inbegrip van financiële 
gevolgschade) opgelopen door de klant of de deelnemers ingevolge onze fout.

Deze verzekeringsdekking geldt ook voor schade die wij door onze fout veroorzaken aan de goederen die de 
klant of de deelnemers ons toevertrouwen tijdens de opleiding.

Zie ook www.tvh.com/avv - Bijzondere voorwaarden training
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INHOUD
In onze VCA-erkende examencentra bestaan de opleidingen uit theoretische en praktische lessen. 
Na het slagen voor het theoretische en praktische examen ontvang je een attest/VCA diploma.

THEORIE
Alle relevante info in verband met de kennis en verantwoordelijkheden bij het aanslaan en uitwijzen van niet-
kritieke lasten. 

PRAKTIJK
Verschillende praktijkoefeningen die een simulatie zijn van een werksituatie, zo worden er verschillende 
aanslagtechnieken bekeken.

VCA
Je kan kiezen om het examen conform de VCA-voorwaarden af te leggen. Wij bieden voor deze opleiding volgend 
VCA-examen aan:
AV-004 Aanslaan en uitwijzen van niet-kritieke lasten

FORMULES
1-daagse opleiding - Aanslaan en uitwijzen van niet-kritieke lasten - basis 
Dit is een basisopleiding voor werksituaties zonder tijdsdruk en met beperkte moeilijkheidsgraad. 

1-daagse opleiding - Aanslaan en uitwijzen van niet-kritieke lasten - herattestering 
Voor personen van wie na 5 jaar het attest opnieuw geëvalueerd moet worden of die reeds voldoende 
werkervaring hebben met aanslaan of uitwijzen van niet-kritieke lasten.

OPLEIDING OP MAAT
Indien je een opleiding op maat wenst, neem gerust contact op met TVH Academy voor meer informatie.

Bestuurdersopleiding 
AANSLAAN EN 
UITWIJZEN VAN 
NIET-KRITIEKE LASTEN
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INHOUD
In onze VCA-erkende examencentra bestaan de opleidingen uit theoretische en praktische lessen. 
Na het slagen voor het theoretische en praktische examen ontvang je een attest/VCA diploma.

THEORIE
Alle relevante info i.v.m kennis en verantwoordelijkheden bij het aanslaan en uitwijzen van kritieke lasten. 

PRAKTIJK
Verschillende praktijkoefeningen die een simulatie zijn van een werksituatie, zo worden er verschillende 
aanslagtechnieken bekeken.

VCA
Je kan kiezen om het examen conform de VCA-voorwaarden af te leggen. Wij bieden voor deze opleiding volgend 
VCA-examen aan:
IS-006 Aanslaan en uitwijzen van kritieke lasten

FORMULES
1-daagse opleiding - Aanslaan en uitwijzen van kritieke lasten - herattestering 
Voor personen van wie na 5 jaar het attest opnieuw geëvalueerd moet worden of die reeds voldoende 
werkervaring hebben met aanslaan of uitwijzen van kritieke lasten. 

2-daagse opleiding - Aanslaan en uitwijzen van kritieke lasten 
Dit is een gevorderde opleiding voor personen zonder ervaring die frequent kritieke lasten zullen aanslaan en 
uitwijzen.

OPLEIDING OP MAAT
Indien je een opleiding op maat wenst, neem gerust contact op met TVH Academy voor meer informatie.

Bestuurdersopleiding 
AANSLAAN EN  
UITWIJZEN VAN  
KRITIEKE LASTEN
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INHOUD
Deze opleiding bestaat uit theoretische en praktische lessen die enkel kunnen doorgaan op locatie.
Wij stomen de deelnemers helemaal klaar om veilig en efficiënt met een autolaadkraan te werken door 
verschillende vaardigheden bij te brengen.
Na het slagen voor het theoretische en praktische examen ontvang je een attest.

THEORIE
Alle relevante info in verband met de kennis en verantwoordelijkheden bij het gebruik van een autolaadkraan.

PRAKTIJK
Verschillende praktijkoefeningen die een simulatie zijn van een werksituatie.

FORMULES
1-daagse opleiding - Werken met een autolaadkraan - herattestering 
Voor personen van wie na 5 jaar het attest opnieuw geëvalueerd moet worden of die reeds voldoende 
werkervaring hebben met een autolaadkraan. 

2-daagse opleiding - Werken met een autolaadkraan 
Dit is een gevorderde opleiding voor personen zonder ervaring die frequent met een autolaadkraan zullen 
werken.

OPLEIDING OP MAAT
Indien je een opleiding op maat wenst, neem gerust contact op met TVH Academy voor meer informatie.

Bestuurdersopleiding 
AUTOLAADKRAAN
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INHOUD
Deze opleiding bestaat uit theoretische en praktische lessen.
Wij stomen de deelnemers helemaal klaar om efficiënt met de elektrische stapelaar te rijden door verschillende 
vaardigheden bij te brengen.
Na het slagen voor het theoretische en praktische examen ontvang je een attest.

THEORIE
Alle relevante info in verband met de kennis en verantwoordelijkheden bij het gebruik van een elektrische 
stapelaar. 

PRAKTIJK
Verschillende praktijkoefeningen die een simulatie zijn van een werksituatie, zo worden er verschillende 
magazijntechnieken bekeken.

FORMULES
1-daagse opleiding - Werken met een elektrische stapelaar - basis 
Dit is een basisopleiding voor werksituaties zonder tijdsdruk en met beperkte moeilijkheidsgraad. 

1-daagse opleiding - Werken met een elektrische stapelaar - herattestering 
Voor personen van wie na 5 jaar het attest opnieuw geëvalueerd moet worden of die reeds voldoende 
werkervaring hebben met een elektrische stapelaar.

OPLEIDING OP MAAT
Indien je een opleiding op maat wenst, neem gerust contact op met TVH Academy voor meer informatie.

Bestuurdersopleiding 
ELEKTRISCHE  
STAPELAAR
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INHOUD
Deze opleiding bestaat uit theoretische en praktische lessen.
Wij stomen de deelnemers helemaal klaar om efficiënt met de elektrische transpallet te rijden door 
verschillende vaardigheden bij te brengen.
Na het slagen voor het theoretische en praktische examen ontvang je een attest.

THEORIE
Alle relevante info in verband met de kennis en verantwoordelijkheden bij het gebruik van een elektrische 
transpallet.

PRAKTIJK
Verschillende praktijkoefeningen die een simulatie zijn van een werksituatie, zo worden er verschillende 
magazijntechnieken bekeken.

FORMULES
1-daagse opleiding - Werken met een elektrische transpallet - basis 
Dit is een basisopleiding voor werksituaties zonder tijdsdruk en met beperkte moeilijkheidsgraad. 

1-daagse opleiding - Werken met een elektrische transpallet - herattestering 
Voor personen van wie na 5 jaar het attest opnieuw geëvalueerd moet worden of die reeds voldoende 
werkervaring hebben met een elektrische transpallet.

OPLEIDING OP MAAT
Indien je een opleiding op maat wenst, neem gerust contact op met TVH Academy voor meer informatie.

Bestuurdersopleiding 
ELEKTRISCHE  
TRANSPALLET
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INHOUD
In onze VCA-erkende examencentra bestaan de opleidingen uit theoretische en praktische lessen. 
Wij stomen de deelnemers helemaal klaar om efficiënt met een hoogwerker of schaarlift te rijden door 
verschillende vaardigheden bij te brengen.
Na het slagen voor het theoretische en praktische examen ontvang je een attest/VCA diploma.

THEORIE
Alle relevante info in verband met de kennis en verantwoordelijkheden bij het gebruik van een hoogwerker en schaarlift. 

PRAKTIJK
Hier worden verschillende praktijkoefeningen gedaan die een simulatie zijn van een werksituatie. Alle 
bedieningsmogelijkheden worden bekeken en geoefend.
Daarnaast worden ook de veiligheidsrichtlijnen bij het gebruik van een hoogwerker en schaarlift toegepast.

VCA
Je kan kiezen om het examen conform de VCA-voorwaarden af te leggen. Wij bieden voor deze opleiding volgend 
VCA-examen aan:
IS-005 Werken met hoogwerker en schaarlift

FORMULES
1-daagse opleiding - Werken met een hoogwerker en schaarlift - basis 
Dit is een basisopleiding voor werksituaties zonder tijdsdruk en met beperkte moeilijkheidsgraad. 
Vereiste: reeds enige ervaring hebben in het werken met een mobiel werktuig. 

1-daagse opleiding - Werken met een hoogwerker en schaarlift - herattestering 
Voor personen van wie na 5 jaar het attest opnieuw geëvalueerd moet worden of die reeds voldoende 
werkervaring hebben met een hoogwerker/schaarlift. 

2-daagse opleiding - Werken met een hoogwerker en schaarlift - gevorderd 
Dit is een gevorderde opleiding voor personen die frequent een hoogwerker/schaarlift zullen besturen. 
In deze opleiding zijn extra praktische oefeningen op diverse types machines inbegrepen.

OPLEIDING OP MAAT
Indien je een opleiding op maat wenst, neem gerust contact op met TVH Academy voor meer informatie.

Bestuurdersopleiding 
HOOGWERKER EN  
SCHAARLIFT
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INHOUD
In onze VCA-erkende examencentra bestaan de opleidingen uit theoretische en praktische lessen. 
Wij stomen de deelnemers helemaal klaar om efficiënt met de hoogwerker op vrachtwagen te rijden door 
verschillende vaardigheden bij te brengen.
Na het slagen voor het theoretische en praktische examen ontvang je een attest/VCA diploma.

THEORIE
Alle relevante info in verband met de kennis en verantwoordelijkheden bij het gebruik van een hoogwerker op 
vrachtwagen.

PRAKTIJK
Hier worden verschillende praktijkoefeningen gedaan die een simulatie zijn van een werksituatie. Er is een 
mogelijkheid tot het gebruik van een eigen toestel van jouw bedrijf in de opleiding.

VCA
Je kan kiezen om het examen conform de VCA-voorwaarden af te leggen. Wij bieden voor deze opleiding volgend 
VCA-examen aan:
IS-004 Werken met hoogwerker op vrachtwagen

FORMULES
1-daagse opleiding - Werken met een hoogwerker op vrachtwagen - basis 
Dit is een basisopleiding voor werksituaties zonder tijdsdruk en met beperkte moeilijkheidsgraad. 
Vereiste: reeds enige ervaring met hoogwerker op vrachtwagen. 

1-daagse opleiding - Werken met een hoogwerker op vrachtwagen - herattestering 
Voor personen van wie na 5 jaar het attest opnieuw geëvalueerd moet worden of die reeds voldoende 
werkervaring hebben met een hoogwerker op vrachtwagen.

OPLEIDING OP MAAT
Indien je een opleiding op maat wenst, neem gerust contact op met TVH Academy voor meer informatie.

Bestuurdersopleiding 
HOOGWERKER 
OP VRACHTWAGEN
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INHOUD
Deze opleiding bestaat uit theoretische en praktische lessen die enkel kunnen doorgaan op locatie.
Wij stomen de deelnemers helemaal klaar om veilig en efficiënt met een minigraafkraan te rijden door 
verschillende vaardigheden bij te brengen.
Na het slagen voor het theoretische en praktische examen ontvang je een attest.

THEORIE
Alle relevante info in verband met de kennis en verantwoordelijkheden bij het werken met een minigraafkraan. 

PRAKTIJK
Hier worden verschillende praktijkoefeningen gedaan die een simulatie zijn van een werksituatie, zoals het op en 
af van een aanhangwagen of kleine vrachtwagen rijden.

FORMULES
1-daagse opleiding - Werken met een minigraafkraan - basis 
Dit is een basisopleiding voor werksituaties zonder tijdsdruk en met beperkte moeilijkheidsgraad. 

1-daagse opleiding - Werken met een minigraafkraan - herattestering 
Voor personen van wie na 5 jaar het attest opnieuw geëvalueerd moet worden of die reeds voldoende 
werkervaring hebben met een minigraafkraan. 

2-daagse opleiding - Werken met een minigraafkraan - gevorderd 
Dit is een gevorderde opleiding voor personen zonder ervaring die frequent met een minigraafkraan zullen werken.

OPLEIDING OP MAAT
Indien je een opleiding op maat wenst, neem gerust contact op met TVH Academy voor meer informatie.

Bestuurdersopleiding 
MINIGRAAFKRAAN
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INHOUD
Deze opleiding bestaat uit theoretische en praktische lessen. Wij stomen de deelnemers helemaal klaar om 
veilig en efficiënt met een minirupskraan werken door verschillende vaardigheden bij te brengen.
Na het slagen voor het theoretische en praktische examen ontvang je een attest.

THEORIE
Alle relevante info in verband met de kennis en verantwoordelijkheden bij het werken met een minirupskraan.

PRAKTIJK
Hier worden verschillende praktijkoefeningen gedaan die een simulatie zijn van een werksituatie, inclusief een 
basisopleiding aanslaan van lasten en gebruik van aanslagmateriaal of personenkooi.

FORMULES
1-daagse opleiding - Werken met een minirupskraan - basis 
Dit is een basisopleiding voor werksituaties zonder tijdsdruk en met beperkte moeilijkheidsgraad. 

1-daagse opleiding - Werken met een minirupskraan - herattestering 
Voor personen van wie na 5 jaar het attest opnieuw geëvalueerd moet worden of die reeds voldoende 
werkervaring hebben met een minirupskraan. 

2-daagse opleiding - Werken met een minirupskraan - gevorderd 
Dit is een gevorderde opleiding voor personen zonder ervaring die frequent met een minirupskraan zullen werken.

OPLEIDING OP MAAT
Indien je een opleiding op maat wenst, neem gerust contact op met TVH Academy voor meer informatie.

Bestuurdersopleiding 
MINIRUPSKRAAN
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INHOUD
Deze opleiding bestaat uit theoretische en praktische lessen.
Wij stomen de deelnemers helemaal klaar om efficiënt met de orderpicker te rijden door verschillende 
vaardigheden bij te brengen.
Na het slagen voor het theoretische en praktische examen ontvang je een attest.

THEORIE
Alle relevante info in verband met de kennis en verantwoordelijkheden bij het gebruik van een orderpicker. 

PRAKTIJK
Hier worden verschillende praktijkoefeningen gedaan die een simulatie zijn van een werksituatie binnen jouw 
bedrijf.

FORMULES
1-daagse opleiding - Werken met een orderpicker - basis 
Dit is een basisopleiding voor werksituaties zonder tijdsdruk en met beperkte moeilijkheidsgraad. 

1-daagse opleiding - Werken met een orderpicker - herattestering 
Voor personen van wie na 5 jaar het attest opnieuw geëvalueerd moet worden of die reeds voldoende 
werkervaring hebben met een orderpicker.

OPLEIDING OP MAAT
Indien je een opleiding op maat wenst, neem gerust contact op met TVH Academy voor meer informatie.

Bestuurdersopleiding 
ORDERPICKER
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INHOUD
In onze VCA-erkende examencentra bestaan de opleidingen uit theoretische en praktische lessen.
Wij stomen de deelnemers helemaal klaar om efficiënt met de reachtruck te rijden door verschillende 
vaardigheden bij te brengen.
Na het slagen voor het theoretische en praktische examen ontvang je een attest/VCA diploma.

THEORIE
Alle relevante info in verband met de kennis en verantwoordelijkheden bij het gebruik van een reachtruck wordt hier 
behandeld.

PRAKTIJK
Hier worden verschillende praktijkoefeningen gedaan die een simulatie zijn van een werksituatie. Verschillende 
magazijnsituaties worden bekeken en geoefend. Daarnaast worden ook de veiligheidsrichtlijnen bij het gebruik 
van een reachtruck toegepast.

VCA
Je kan kiezen om het examen conform de VCA-voorwaarden af te leggen. Wij bieden voor deze opleiding 
reachtruck volgende VCA-examens aan:
AV-002 Werken met een reachtruck - basis
IS-002 Werken met een reachtruck - gevorderd

FORMULES
1-daagse opleiding - Werken met een reachtruck - basis 
Dit is een basisopleiding voor werksituaties zonder tijdsdruk en met beperkte moeilijkheidsgraad. 

1-daagse opleiding - Werken met een reachtruck - herattestering 
Voor personen van wie na 5 jaar het attest opnieuw geëvalueerd moet worden of die reeds voldoende 
werkervaring hebben met een reachtruck. 

2-daagse opleiding - Werken met een reachtruck - gevorderd 
Dit is een gevorderde opleiding voor personen die frequent een reachtruck zullen besturen. 

3-daagse opleiding - Werken met een reachtruck - gevorderd 
Dit is een gevorderde opleiding voor personen die frequent en intensief een reachtruck zullen besturen.

OPLEIDING OP MAAT
Indien je een opleiding op maat wenst, neem gerust contact op met TVH Academy voor meer informatie.

Bestuurdersopleiding 
REACHTRUCK
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INHOUD
Deze opleiding bestaat uit theoretische en praktische lessen die enkel kunnen doorgaan op locatie.
Wij stomen de deelnemers helemaal klaar om efficiënt met de rolbrug te leren werken door verschillende 
vaardigheden bij te brengen. 
Na het slagen voor het theoretische en praktische examen ontvang je een attest.

THEORIE
Alle relevante info in verband met de kennis en verantwoordelijkheden bij het gebruik van een rolbrug. 

PRAKTIJK
Hier worden verschillende praktijkoefeningen gedaan die een simulatie zijn van een werksituatie.

FORMULES
1-daagse opleiding - Werken met een rolbrug - basis 
Dit is een basisopleiding voor werksituaties zonder tijdsdruk en met beperkte moeilijkheidsgraad. 

1-daagse opleiding - Werken met een rolbrug - herattestering 
Voor personen van wie na 5 jaar het attest opnieuw geëvalueerd moet worden of die reeds voldoende 
werkervaring hebben met een rolbrug. 

2-daagse opleiding - Werken met een rolbrug - gevorderd 
Dit is een gevorderde opleiding voor personen die frequent met een rolbrug zullen werken.

OPLEIDING OP MAAT
Indien je een opleiding op maat wenst, neem gerust contact op met TVH Academy voor meer informatie.

Bestuurdersopleiding 
ROLBRUG
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INHOUD
In onze VCA-erkende examencentra bestaan de opleidingen uit theoretische en praktische lessen. 
Wij stomen de deelnemers helemaal klaar om efficiënt met de roterende verreiker te rijden door verschillende 
vaardigheden bij te brengen.
Na het slagen voor het theoretische en praktische examen ontvang je een attest/VCA diploma.

THEORIE
Alle relevante info in verband met de kennis en verantwoordelijkheden bij het gebruik van een roterende verreiker met 
hijsfunctie.

PRAKTIJK
Hier worden verschillende praktijkoefeningen gedaan die een simulatie zijn van een werksituatie, zoals het 
aanleren van de hijsfunctie.

VCA
Je kan kiezen om het examen conform de VCA-voorwaarden af te leggen. Wij bieden voor deze opleiding volgend 
VCA-examen aan:
IS-032 Werken met een roterende verreiker met hijsfunctie

FORMULES
1-daagse opleiding - Werken met een roterende verreiker met hijsfunctie - herattestering 
Voor personen van wie na 5 jaar het attest opnieuw geëvalueerd moet worden of die reeds voldoende 
werkervaring hebben met een roterende verreiker met hijsfunctie.

2-daagse opleiding - Werken met een roterende verreiker met hijsfunctie 
Voor personen die intensief gebruik zullen maken van de roterende verreiker. In deze opleiding wordt ook met 
een lier gewerkt. 
Indien je gebruik wil maken van een personenkooi kan dit enkel in combinatie met de opleiding ‘werken met een 
zelfrijdende hoogwerker”.

OPLEIDING OP MAAT
Indien je een opleiding op maat wenst, neem gerust contact op met TVH Academy voor meer informatie.

Bestuurdersopleiding 
ROTERENDE VERREIKER  
MET HIJSFUNCTIE
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Deze opleiding bestaat uit theoretische en praktische lessen die enkel kunnen doorgaan op locatie.
Wij stomen de deelnemers helemaal klaar om efficiënt met de smallegangstapelaar te rijden door verschillende 
vaardigheden bij te brengen.
Na het slagen voor het theoretische en praktische examen ontvang je een attest.

THEORIE
Alle relevante info in verband met de kennis en verantwoordelijkheden bij het gebruik van een smallegangstapelaar.

PRAKTIJK
Hier worden verschillende praktijkoefeningen gedaan die een simulatie zijn van een werksituatie.

FORMULES
1-daagse opleiding - Werken met een smallegangstapelaar - basis 
Dit is een basisopleiding voor werksituaties zonder tijdsdruk en met beperkte moeilijkheidsgraad. 

1-daagse opleiding - Werken met een smallegangstapelaar - herattestering 
Voor personen van wie na 5 jaar het attest opnieuw geëvalueerd moet worden of die reeds voldoende 
werkervaring hebben met een smallegangstapelaar.

OPLEIDING OP MAAT
Indien je een opleiding op maat wenst, neem gerust contact op met TVH Academy voor meer informatie.

Bestuurdersopleiding 
SMALLEGANG- 
STAPELAAR
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Deze opleiding bestaat uit theoretische en praktische lessen. 
Wij stomen de deelnemers helemaal klaar om efficiënt met een spinhoogwerker te rijden door verschillende 
vaardigheden bij te brengen.
Na het slagen voor het theoretische en praktische examen ontvang je een attest.

THEORIE
Alle relevante info in verband met de kennis en verantwoordelijkheden bij het gebruik van een spinhoogwerker.

PRAKTIJK
Hier worden verschillende praktijkoefeningen gedaan die een simulatie zijn van een werksituatie. Daarnaast 
worden de verschillende modellen van spinhoogwerkers ook bekeken.

FORMULES
1-daagse opleiding - Werken met een spinhoogwerker - basis 
Dit is een basisopleiding voor werksituaties zonder tijdsdruk en met beperkte moeilijkheidsgraad.  
Vereiste: de vooropleiding ‘werken met zelfrijdende hoogwerker’. 

1-daagse opleiding - Werken met een spinhoogwerker - herattestering 
Voor personen van wie na 5 jaar het attest opnieuw geëvalueerd moet worden of die reeds voldoende 
werkervaring hebben met een spinhoogwerker.

OPLEIDING OP MAAT
Indien je een opleiding op maat wenst, neem gerust contact op met TVH Academy voor meer informatie.

Bestuurdersopleiding 
SPINHOOGWERKER
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In onze VCA-erkende examencentra bestaan de opleidingen uit theoretische en praktische lessen. 
Wij stomen de deelnemers helemaal klaar om efficiënt met de starre verreiker te rijden door verschillende 
vaardigheden bij te brengen.
Na het slagen voor het theoretische en praktische examen ontvang je een attest/VCA diploma.

THEORIE
Alle relevante info in verband met de kennis en verantwoordelijkheden bij het gebruik van een starre verreiker.

PRAKTIJK
Hier worden verschillende praktijkoefeningen gedaan die een simulatie zijn van een werksituatie.
Daarnaast worden ook de veiligheidsrichtlijnen bij het gebruik van een starre verreiker toegepast.

VCA
Je kan kiezen om het examen conform de VCA-voorwaarden af te leggen. Wij bieden voor deze opleiding volgend 
VCA-examen aan:
IS-003 Werken met een starre verreiker

FORMULES
1-daagse opleiding - Werken met een starre verreiker - basis 
Dit is een basisopleiding voor werksituaties zonder tijdsdruk en met beperkte moeilijkheidsgraad. 
Vereiste: enige ervaring met het werken van een mobiel werktuig. 

1-daagse opleiding - Werken met een starre verreiker - herattestering 
Voor personen van wie na 5 jaar het attest opnieuw geëvalueerd moet worden of die reeds voldoende 
werkervaring hebben met een starre verreiker. 

2-daagse opleiding - Werken met een starre verreiker - gevorderd 
Dit is een gevorderde opleiding voor personen die frequent een starre verreiker zullen besturen.

OPLEIDING OP MAAT
Indien je een opleiding op maat wenst, neem gerust contact op met TVH Academy voor meer informatie.

Bestuurdersopleiding 
STARRE VERREIKER
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In onze VCA-erkende examencentra bestaan de opleidingen uit theoretische en praktische lessen.
Wij stomen de deelnemers helemaal klaar om efficiënt met de vorkheftruck te rijden door verschillende 
vaardigheden bij te brengen.
Na het slagen voor het theoretische en praktische examen ontvang je een attest/VCA diploma.

THEORIE
Alle relevante info in verband met de kennis en verantwoordelijkheden bij het gebruik van een vorkheftruck 
wordt hier behandeld.

PRAKTIJK
Verschillende praktijkoefeningen die een simulatie zijn van een werksituatie, zoals bijvoorbeeld het laden en 
lossen van een vrachtwagen. Daarnaast worden ook de veiligheidsrichtlijnen bij het gebruik van een 
vorkheftruck toegepast.

VCA
Je kan kiezen om het examen conform de VCA-voorwaarden af te leggen. Wij bieden voor deze opleiding 
volgende VCA-examens aan:
AV-001 Werken met vorkheftruck - basis
IS-001 Werken met vorkheftruck - gevorderd

FORMULES
1-daagse opleiding - Werken met een vorkheftruck - basis 
Dit is een basisopleiding voor werksituaties zonder tijdsdruk en met beperkte moeilijkheidsgraad. 

1-daagse opleiding - Werken met een vorkheftruck - herattestering 
Voor personen van wie na 5 jaar het attest opnieuw geëvalueerd moet worden of die reeds voldoende 
werkervaring hebben met een vorkheftruck. 

2-daagse opleiding - Werken met een vorkheftruck - gevorderd 
Dit is een gevorderde opleiding voor personen die frequent een vorkheftruck zullen besturen. 

3-daagse opleiding - Werken met een vorkheftruck - gevorderd 
Dit is een gevorderde opleiding voor personen die frequent en intensief een vorkheftruck zullen besturen.

OPLEIDING OP MAAT
Indien je een opleiding op maat wenst, neem gerust contact op met TVH Academy voor meer informatie.

Bestuurdersopleiding 
VORKHEFTRUCK
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Deze opleiding bestaat uit theoretische en praktische lessen die enkel kunnen doorgaan op locatie.
Wij stomen de deelnemers helemaal klaar om veilig en efficiënt met een wiellader te rijden door verschillende 
vaardigheden bij te brengen.
Na het slagen voor het theoretische en praktische examen ontvang je een attest.

THEORIE
Alle relevante info in verband met de kennis en verantwoordelijkheden bij het gebruik van een wiellader.

PRAKTIJK
Hier worden verschillende praktijkoefeningen gedaan die een simulatie zijn van een werksituatie.

FORMULES
1-daagse opleiding - Werken met een wiellader - basis 
Dit is een basisopleiding voor werksituaties zonder tijdsdruk en met beperkte moeilijkheidsgraad. 

1-daagse opleiding - Werken met een wiellader - herattesteringen 
Voor personen van wie na 5 jaar het attest opnieuw geëvalueerd moet worden of die reeds voldoende 
werkervaring hebben met een wiellader. 
Optioneel: operator care (eco-drive, computerinstellingen, functioneel gebruik...) 

2-daagse opleiding - Werken met een wiellader - gevorderd 
Dit is een gevorderde opleiding voor personen die frequent met een wiellader zullen werken. 
Deze opleiding is inclusief operator care (eco-drive, gebruik van computerprogramma, computerinstellingen en 
functioneel gebruik).

OPLEIDING OP MAAT
Indien je een opleiding op maat wenst, neem gerust contact op met TVH Academy voor meer informatie.

Bestuurdersopleiding 
WIELLADER
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Deze opleiding bestaat uit theoretische en praktische lessen die kunnen enkel doorgaan op locatie.
Wij stomen de deelnemers helemaal klaar om efficiënt met de zijlader te rijden door verschillende vaardigheden 
bij te brengen. 
Na het slagen voor het theoretische en praktische examen ontvang je een attest.

THEORIE
Alle relevante info in verband met de kennis en verantwoordelijkheden bij het gebruik van een zijlader.

PRAKTIJK
Hier worden verschillende praktijkoefeningen gedaan die een simulatie zijn van een werksituatie binnen jouw 
bedrijf.

FORMULES
1-daagse opleiding - Werken met een zijlader - basis 
Dit is een basisopleiding voor werksituaties zonder tijdsdruk en met beperkte moeilijkheidsgraad.

OPLEIDING OP MAAT
Indien je een opleiding op maat wenst, neem gerust contact op met TVH Academy voor meer informatie.

Bestuurdersopleiding 
ZIJLADER
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TVH ACADEMY BIEDT TAL VAN VEILIGHEIDSOPLEIDINGEN AAN.
Hieronder is hiervan een beknopt overzicht te vinden.

BA4
p. 31

BRANDOPLEIDING
p. 32

EHBO
p. 33

REKINSPECTIES
p. 34

VCA-BASIS
p. 35

VCA - VIL - VCU
p. 36

VCA-VOL
p. 37

WERKEN OP HOOGTE
p. 38
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PRAKTISCHE INFORMATIE VEILIGHEIDSOPLEIDINGEN
Bij TVH Academy kan je zowel open als groepsopleidingen volgen. Beide opties zijn beschikbaar in zowel het 
Nederlands, Frans als Engels.
Elke opleiding start om 8u30 en eindigt tussen 16u00 en 17u00. Indien je een aanpassing van deze uren wenst, is 
dit zeker mogelijk. Daarnaast zijn deze opleidingen ook op maat beschikbaar. Voor meer informatie, suggesties 
of vragen hierover, aarzel niet om TVH Academy te contacteren.
Indien een opleiding doorgaat in onze trainingscentra wordt er een belegd broodje voor elke deelnemer voorzien. 
Daarenboven kunnen ook water, warme dranken en frisdranken verkregen worden.

Wat brengt elke deelnemer mee naar de opleiding?
• Veiligheidsschoenen
• Identiteitskaart
• Warme kledij
• Indien mogelijk: valharnas bij hoogwerkeropleidingen

TOELATINGSVOORWAARDEN
• Minimumleeftijd van 18 jaar.
• Bestuurders van mobiele werktuigen moeten medisch geschikt zijn om een veiligheidsfunctie uit te voeren.
• Deelnemers kunnen de opleidingstaal begrijpen, lezen en zich voldoende uitdrukken in deze taal.

VERZEKERINGEN
Tijdens de opleiding zijn wij verzekerd voor materiële en lichamelijke schade (met inbegrip van financiële 
gevolgschade) opgelopen door de klant of de deelnemers ingevolge onze fout.
Deze verzekeringsdekking geldt ook voor schade die wij door onze fout veroorzaken aan de goederen die de 
klant of de deelnemers ons toevertrouwen tijdens de opleiding.

Zie ook www.tvh.com/avv - Bijzondere voorwaarden training
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Deze training maakt deel uit van de verplichte kennis tot het verlenen van een bevoegdheidsverklaring BA4 door 
de werkgever.
AREI-Wetgeving, oorzaken elektrische ongevallen, basisbegrippen elektriciteit, wisselstroom en gelijkstroom, 
risicoanalyse, arbeidsmiddelen en PBM’s, uitwendige invloeden, elektrisering en elektrocutie, CE elektrische 
toestellen, gevaren, vitale 5.
Na het volgen van deze theoretische opleiding ontvang je een attest van deelname.

FORMULES
1-daagse opleiding - BA4 - basis 
Dit is een basisopleiding voor beginners.

OPLEIDING OP MAAT
Indien je een opleiding op maat wenst, neem gerust contact op met TVH Academy voor meer informatie.

Veiligheidsopleiding 
BA4  
(GEWAARSCHUWDEN/ 
ELEKTRICITEIT)
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Deze opleiding bestaat uit een theoretisch en praktisch deel.
Na deze opleiding ontvang je een attest van deelname.

THEORIE
Tijdens dit onderdeel worden onder andere enkele tips rond evacuatie gegeven, het belang van rookmelders, EHBO 
en de correcte manier van melden bij een brand meegegeven. Deze tips gelden zowel op de werkvloer als thuis.
Da nadruk zal vooral liggen op de verschillende blusmiddelen.

PRAKTIJK
Tijdens dit onderdeel worden onder andere verschillende blustoestellen in diverse klasses overlopen. Tijdens 
een rondgang in de gebouwen worden evacuatietips gegeven.
In dit praktische onderdeel wordt aangeleerd op welke manier je verschillende kleine brandhaarden moet 
blussen en wordt een friteusebrand gedoofd.
Het doel van deze opleiding is om je bij te brengen hoe een beginnende brand aan de hand van het juiste 
blusmiddel weten aan te pakken.

FORMULES
Halve dag opleiding - kleine blusmiddelen 
Tijdens deze opleiding worden oplossingen gegeven bij alle vragen die ontstaan als er een brand uitbreekt. 

1-daagse opleiding eerste interventieploeg 
Het is verplicht om in het bedrijf een eerste interventieploeg op te leiden (KB 2014). Tijdens deze opleiding 
verkrijgen deelnemers de nodige kennis en vaardigheden om aan deze verplichting te voldoen.

OPLEIDING OP MAAT
Indien je een opleiding op maat wenst, neem gerust contact op met TVH Academy voor meer informatie.

Veiligheidsopleiding 
BRANDOPLEIDING
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Tijdens deze basis opleiding EHBO worden de eerste vier stappen aangeleerd zodat duidelijk is wat er moet 
gebeuren bij een noodsituatie.
Na deze theoretische opleiding ontvang je een attest van deelname.

FORMULES
Halve dag opleiding - heropfrissing EHBO 
Voor personen van wie na 1 jaar het attest opnieuw geëvalueerd moet worden. 

2-daagse opleiding - basis 
Tijdens deze opleiding leer je om correct te reageren wanneer een noodsituatie zich voordoet.

OPLEIDING OP MAAT
Indien je een opleiding op maat wenst, neem gerust contact op met TVH Academy voor meer informatie.

Veiligheidsopleiding 
EHBO
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We maken bedrijven, magazijnmedewerkers, leidinggevenden en hef-reachtruckbestuuders met een oog voor 
veiligheid volgens het KB 1993 (arbeidsmiddelen) bewust van hun verantwoordelijkheid en het belang van een 
regelmatige controle van de rekken.
Na het volgen van de opleiding ontvang je een attest als bevoegd persoon.

THEORIE
Wetgeving, normeringen palletstellingen, types, belasting, configuraties, meten is weten, FEM normen, wekelijkse, 
maandelijkse en jaarlijkse controles.

PRAKTIJK
Uitvoering controle, nakijken en inspectie van de rekken, hoe meten en rapporteren volgens de normen NEN EN 
15635 en de FEM 10.2.03 -04.

OPLEIDING OP MAAT
Indien je een opleiding op maat wenst, neem gerust contact op met TVH Academy voor meer informatie.

Veiligheidsopleiding 
REKINSPECTIE
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Deze opleiding is bedoeld voor operationele medewerkers, arbeiders en bedienden.
VCA is een zorgsysteem dat staat voor Veiligheid Checklist Aannemers. Alle operationele medewerkers en 
leidinggevenden dienen een opleiding inzake veiligheid, gezondheid en milieu, inclusief examen, met succes 
verwerkt te hebben. 
In onze VCA-erkende examencentra bestaan de opleidingen uit theoretische lessen. 
Na het slagen van het theoretische examen (max. 2 uur) ontvang je een VCA diploma.

FORMULES
1-daagse opleiding VCA Basis 
Bij deze formule wordt voldoende kennis opgedaan om te slagen voor het VCA Basis examen. 
Het is mogelijk om het examen op de dag van de opleiding af te leggen of om in overleg een latere datum te 
bepalen.

Enkel theorie-examen
Bij deze formule is het mogelijk om de cursus zelfstandig in te studeren en bij TVH Academy het theorie-examen 
te komen afleggen. 
Dit kan in één van onze drie opleidingscentra. Voor meer informatie en data hierover kan je contact opnemen 
met TVH Academy.

Veiligheidsopleiding 
VCA-BASIS
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Deze opleiding is bedoeld voor uitzendkrachten.
VCA is een zorgsysteem dat staat voor Veiligheid Checklist Aannemers. Alle operationele medewerkers en 
leidinggevenden dienen een opleiding inzake veiligheid, gezondheid en milieu, inclusief examen, met succes 
verwerkt te hebben. 
In onze VCA-erkende examencentra bestaan de opleidingen uit theoretische lessen. 
Na het slagen van het theoretische examen (max. 2 uur) ontvang je een VCA diploma.

FORMULES
1-daagse opleiding VCA VIL VCU 
Het is mogelijk om het examen op de dag van de opleiding af te leggen of om in overleg een latere datum te 
bepalen. 

2-daagse opleiding VCA VIL VCU 
Bij deze formule wordt dieper ingegaan op de theorie. 
Het is mogelijk om het examen op de dag van de opleiding af te leggen of om in overleg een latere datum te 
bepalen.

Enkel theorie-examen
Bij deze formule is het mogelijk om de cursus zelfstandig in te studeren en bij TVH Academy het theorie-examen 
te komen afleggen. 
Dit kan in één van onze drie opleidingscentra. Voor meer informatie en data hierover kan je contact opnemen 
met TVH Academy.

Veiligheidsopleiding 
VCA-VIL-VCU
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Deze opleiding is voor personen die in hun functie een leidinggevende taak hebben. Dit geldt zowel voor 
arbeiders, bedienden als projectmanagers.
VCA is een zorgsysteem dat staat voor Veiligheid Checklist Aannemers. Alle operationele medewerkers en 
leidinggevenden dienen een opleiding inzake veiligheid, gezondheid en milieu, inclusief examen, met succes 
verwerkt te hebben. 
In onze VCA-erkende examencentra bestaan de opleidingen uit theoretische lessen. 
Na het slagen van het theoretische examen (max. 2 uur) ontvang je een VCA diploma.

FORMULES
1-daagse opleiding VCA VOL 
Het is mogelijk om het examen op de dag van de opleiding af te leggen of om in overleg een latere datum te 
bepalen. 

2-daagse opleiding VCA VOL 
Bij deze formule wordt dieper ingegaan op de theorie. 
Het is mogelijk om het examen op de dag van de opleiding af te leggen of om in overleg een latere datum te 
bepalen.

Enkel theorie-examen
Bij deze formule is het mogelijk om de cursus zelfstandig in te studeren en bij TVH Academy het theorie-examen 
te komen afleggen. 
Dit kan in één van onze drie opleidingscentra. Voor meer informatie en data hierover kan je contact opnemen 
met TVH Academy.

Veiligheidsopleiding 
VCA-VOL
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Werken op hoogte bestaat uit verschillende modules die naar jouw wensen gecombineerd kunnen worden.
Na het volgen van één van deze modules ontvangt de deelnemer een attest van deelname of een attest als
bevoegd persoon.

MOGELIJKE MODULES
Werken op hoogte algemeen - Halve dag - Enkel theorie
Deze opleiding omvat alles rond de wetgeving, hiërarchie van de preventie en de meest veilige manier van
werken op hoogte. Daarnaast worden ook de verschillende systemen en een kosten-baten analyse behandeld.
Deze opleiding is voor alle mensen die werken op hoogte.

Werken met persoonlijke valbescherming - Halve dag - Theorie en praktijk
Deze opleiding omvat alles rond de wetgeving, controle, valfactor, kilonewton, tijdelijke levenslijnen en
verankeringspunten.

Werken met ladders - Halve dag - Theorie en praktijk
Deze opleiding omvat het wettelijk kader, LMRA, de verschillende types, correct opstellen, controle en keuring.

Werken met rolsteigers - Module 1 en 2 - Halve dag - Theorie en praktijk
Deze opleiding omvat het wettelijk kader rond rolsteigers, LMRA, het veilig opstellen, afbreken en gebruiken
van een rolsteiger.

Werken met rolsteigers - Module 1, 2 en 3 - Volledige dag - Theorie en praktijk
Deze opleiding omvat de inhoud van module 1 en 2 en bijkomend de keuring, materiaalstaat, berekening en
vrijgave van een rolsteiger.

Werken met steigers - Module 1 en 2 - Volledige dag - Theorie en praktijk
Deze opleiding omvat het wettelijk kader, LMRA, veilig opstellen, afbreken en gebruiken van een steiger.
Daarnaast worden ook de klasses, de belasting, kilonewton, het veiligheidsharnas en de gevaren en
aandachtspunten tijdens het opbouwen meegegeven.

Werken met steigers - Module 3 - Volledige dag - Theorie en praktijk
Deze opleiding omvat de opmaak van materiaalstaat, montageplan, berekeningen van complexe steigers en
hoe een steiger gekeurd, geïnspecteerd en gerapporteerd moet worden.
Vereiste: attest module 1 en 2 en de nodige ervaring.

OPLEIDING OP MAAT
Indien je een opleiding op maat wenst, neem gerust contact op met TVH Academy voor meer informatie.
Een combinatie van deze verschillende modules is ook mogelijk, bijvoorbeeld ladders en rolsteigers.

Veiligheidsopleiding 
WERKEN  
OP HOOGTE
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