Verplichte TCVT bijscholing
Deze bijscholing is geschikt voor houders van een geldig TCVT certificaat / registraat:
- Mobiele kraan W4-01
- Vaste Torenkraan W4-02
- Autolaadkraan W4-04
- Grondverzetmachines W4-05
- Mobiele Torenkraan W4-06
- Verreiker W4-07
- Hijsbegeleider W4-08
Houders van het TCVT certificaat / registraat van funderingsmachines groot en/of klein, dienen deel te nemen aan specifieke
bijscholingsmodules voor de funderingsbranche. “Verplichte TCVT bijscholing fundering”.

Het TCVT-certificaat / registraat heeft een geldigheid van 5-jaar. Na deze periode dient de houder her-certificering aan te
vragen bij TCVT-RA. Deze wordt afgegeven indien is voldaan aan de minimale eisen:
A. Het registreren van praktijkervaring (uren) in het TCPR-boekje of digitaal (Secure Logistics).
B. Deelname aan de verplichte TCVT bijscholing van 1 dag in de eerste 36 maanden en 1 dag in de laatste 24 maanden van
het certificaat / registraat.
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Inhoud
De 4 modules zijn:
A: Werkvoorbereiding en -uitvoering
B: Hijsgereedschappen
C: Veiligheid en milieu
D: Onderhoud en storingen
Resultaat
Bij een actieve deelname tijdens de
opdrachten ontvangt de deelnemer
een aantekening
in zijn register (TCPR-boekje of DSPpas (Secure Logistics).

Voor wie?
Houders van een TCVTpersoonscertificaat / registraat die in
periode van vijf jaar in totaal twee
dagen scholing moeten volgen.

Duur
1 dag.

Houders van het TCVT-certificaat /
registraat Funderingsmachines
Groot of Klein (W4-03), dienen een
specifieke Funderingsmachine
Bijscholing cursusdag te volgen.

In-company trainingen zijn ook
mogelijk.
Prijs is voor cursusjaar 2020-2021.
Prijzen zijn excl BTW

Toelatingseisen
In het bezit zijn van een geldig TCVT
certificaat / registraat waarbij de
uitgiftedatum valt in de periode van:

Cursusdata en aanmelden
www.somabedrijfsopleidingen.nl
Voor informatie of vragen kunt u
contact opnemen met:
Tel: 0341-499450

 1e scholing na uitgiftedatum


en 36 maanden (eerste 3 jaar)
2e scholing na 36 maanden (3
jaar) van uitgiftedatum en voor
einddatum van 5 jaar.

Prijs per deelnemer
€ 199,00

22-9-2021

