Machinist Mobiele Torenkraan Applicatie
(VTL/SOOB)
De Stichting Toezicht Certificatie Verticaal Transport ziet nauwkeurig toe op de certificering van machinisten in
het verticaal transport. Volgens het Arbobesluit: artikel 7.32, en de Arboregeling: paragraaf 7.3, artikel 7.6, moet
een machinist van een mobiele torenkraan in het bezit zijn van een TCVT-persoonscertificaat vakbekwaamheid.
Deze verplichting geldt voor een mobiele torenkraan met een maximum bedrijfslastmoment van 10 tonmeter of
meer ingezet in de bouw. Doel van deze cursus is het behalen van dit TCVT-certificaat. Tijdens de cursus wordt
de cursist theoretisch en praktisch geschoold om te kunnen voldoen aan de minimale veiligheidseisen conform
het certificatieschema van TCVT ‘Machinist mobiele torenkraan’.
Inhoud












wettelijke verplichtingen
onderdelen mobiele torenkraan
hijsgereedschap
aanslaan van lasten
veiligheid
hijstabellen lezen
mobiele torenkraan opbouwen
en inpakken
werken met de
mobiele torenkraan
dagelijks onderhoud
storingen.

Resultaat
De cursus wordt afgesloten met een
theorie -en praktijkexamen. Als de
cursist het theorie-examen +
praktijkexamen heeft behaald, krijgt hij
het TCVT-certificaat ‘Vakbekwaamheid
Machinist mobiele torenkraan'.
Het certificaat is 5 jaar geldig, met
telkens een verlenging op grond van
aantoonbare praktijkervaring en de
verplichte hercertificeringscursus. DNV
Certification BV Rotterdam verzorgt de
uitgifte van het certificaat.
Locatie
Bij voldoende deelnemers vindt de
cursus plaats op het Bouw & Infra Park
in Harderwijk.
Extra opleidingsvariant
SOMA Bedrijfsopleidingen verzorgt ook

Voor wie?
Machinisten van een mobiele
torenkraan. De 5-daagse applicatie
opleiding is voor houders van een
geldig TCVT-certificaat Machinist
Mobiele kraan of Machinist Vast
Torenkraan.
Toelatingseisen
De deelnemer moet in het bezit zijn van
een geldig TCVT-certificaat Machinist
Mobiele kraan of Vaste Torenkraan. Is
het TCVT-certificaat Mobiele kraan of
Vaste Torenkraan niet in uw bezit, dan
adviseren wij u een 10 of 20-daagse
opleiding.

Duur
5 dagen, inclusief theorie -en
praktijkexamen.
Prijs per deelnemer
€ 2749,00
5 dagen:
€ 2749,-SOOB-vergoeding (via
www.soobsubsidiepunt.nl)
Prijs is voor cursusjaar 2019-2020.
Prijzen zijn excl. BTW.
Cursusdata en aanmelden
www.somabedrijfsopleidingen.nl
Voor informatie of vragen kunt u
contact opnemen met:
Tel: 0341 - 499 450
24-9-2019

TCVT opleidingen in maatwerkvariant.
De opleiding wordt hierbij afgestemd op
de cursist, machine en/of locatie. Het
volgen van een maatwerkvariant is aan
te raden voor o.a. machinisten die niet
in het bezit zijn van een TCVTcertificaat, maar wel over relevante
praktijkervaring beschikken. Een
maatwerkvariant kan het
opleidingstraject voor hen verkorten.
Om in aanmerking te komen voor een
maatwerkvariant moet de cursist een
assessment (intredetoets) maken.
Hierna kan het traject bepaald worden
dat de machinist kan doorlopen. Voor
meer informatie over
maatwerkvarianten kunt u contact
opnemen met een accountmanager van
SOMA Bedrijfsopleidingen.

