
training@totalsafety.com
totalsafety.com...to ensure the safe Wellbeing of Workers WorldwideSM

IS-009 | Werken met persoonlijke 
valbescherming (gevorderden) 

Doelgroep
Medewerkers die zich bij de uitvoering van hun 

werkzaamheden moeten begeven in pylonen, op daken 

van gebouwen, antennes en andere structuren. Voor 

deze werkzaamheden moeten zij zich beschermen met 

persoonlijke valbescherming (basisklimmers).

Situering 
Deze opleiding heeft tot doel, het verwerven van de 

nodige kennis en vaardigheden om veilig met persoonlijke 

valbescherming om te gaan in moeilijke omstandigheden.

Duurtijd 
De duurtijd van de opleiding bedraagt 2 dagen.  

Praktisch 
Deze opleiding kan zowel bij de klant als in onze 

trainingscentra uitgevoerd worden. 

 § Afleggen van uitsluitend het examen is mogelijk. 

 § Voor de open opleidingen: zie onze opleidingskalender. 

 § Inschrijven is mogelijk via onderstaande contactgegevens. 

 § Opleiding wordt gegeven in het Nederlands.

 § Opleiding gaat door van 08.00uur tot 16.30u. 

 § Tijdens de middag wordt er een broodjeslunch voorzien. 

 § Max. aantal deelnemers per opleiding/examen: 4 à 6.  

Attest en geldigheidsduur

Kandidaten die slagen in een theoretische en praktische 

proef ontvangen een certificaat met een geldigheidsduur 

van maximum 3 jaar. 

3 jaarlijks een inspanningstest 

3 jaarlijkse evaluatie door een bevoegd persoon (intern of 

extern) 

Toelatingsvoorwaarden
 § Minimum 18 jaar.

 § Beschikken over een verklaring van medische  

geschiktheid. 

 § Goede lichamelijke conditie.

S O L U T I O N  F L Y E R

INHOUD

Het verwerven van de nodige kennis en vaardigheden 
om veilig met persoonlijke valbescherming om te gaan in 

moeilijke omstandigheden. 

THEORIE
 § Kennen van de inhoud van de veiligheidsfunctie. 
 § Weten wat werkvergunningen zijn en deze kunnen 
interpreteren en naleven. 

 § De algemene veiligheidsregels kennen. 
 § Valgevaar en -risico kennen. 
 § De krachten die op ons lichaam inwerken kennen, 
demping van een val. 

 § Verschillen tussen “valbeveiligingssystemen” en 
“werktuiguitrustingen” waar de persoon met zijn gewicht 
aan hangt kennen. 

 § Aspecten van een goede verankering kennen. 
 § Manipulatie van uitrusting en lasten kennen. 
 § Het goede gebruik van verankeringspunt, vanglijn, 
schokdemper, antivaltoestellen inspectie-, zorg- en 
onderhoudprocedures kennen. 

 § De types touwen en hun levensduur kennen.  

PRAKTIJK

 § Een harnas kunnen aantrekken en aanpassen. 
 § De algemene veiligheidsregels kunnen toepassen.
 § Knopen en hechtingspunten kunnen maken. 
 § Manipulatie van uitrusting en lasten kunnen uitvoeren. 
 § Kunnen toepassen van verankeringspunt, vanglijn, 
schokdemper, antivaltoestel. 

 § Beveiliging op platte daken kunnen uitvoeren. 
 § Een slachtoffer in veilige toestand kunnen brengen. 
 § Menselijke veiligheid (mogelijke invloed van 
elektromagnetische golven en aanwezigheid van 
hoogspanningslijnen). 


