
   
Opleiding Keuren klimmaterieel,  
hijsmiddelen en valbeveiliging  
(combi)herhaling Online 
  
Zoekt u een combinatie training keuren 
klimmaterieel, hijsmiddelen en valbeveiliging 
herhaling online? Erkend en praktisch ingevuld? 
De E-learning keurmeester klimmaterieel, 
hijsmiddelen en valbeveiliging herhalingscursus 
van Ingenium dé opleider is precies wat u zoekt! 
Door ons opgeleide keurmeesters zijn praktisch 
ingesteld. Ze keuren goed daar waar het kan en 
keuren af daar waar het moet. Als Ingenium dé 
opleider vinden wij het keuren geen doel op zich, 
maar een middel om klimmaterieel, hijsmiddelen 
en valbeveiliging veilig te krijgen en te houden. Met 
de E-learning cursus bent u snel op de hoogte van 
de laatste stand van de wetgeving en normen. 
 
De Ingenium online cursus herhaling Keuren 
klimmaterieel, hijsmiddelen en valbeveiliging werkt 
als volgt: 
ü U schrijft u in voor de E-learning cursus 
ü U doorloopt thuis of op uw werkplek de lesstof 

van de cursus. Dit kunt u geheel in uw eigen 
tempo doen 

ü U maakt de tussenliggende toetsen 
ü Indien nodig neemt u bij vragen tussentijds 

contact met ons op 
ü Aansluitend aan het doorlopen van de lesstof 

vindt de eindtoets plaats. Na het behalen van 
deze toets ontvangt u een E-learning 
certificaat keuren klimmaterieel, hijsmiddelen 
en valbeveiliging. 

 
Wat levert het op? 
Na afloop van de online keurmeester training kunt 
u zelfstandig keuringen aan valmiddelen zoals 
ladders, trappen, rolsteigers, harnasgordels, 
lijnklemmen, valstoppers, hijskettingen, takels, etc. 
uitvoeren. Het keuren van deze middelen is 
wettelijk verplicht sinds 1998. Keuringen kunnen in 
eigen beheer maar ook uitbesteed worden. Ook in 
de VCA checklijst is de jaarlijkse keuringsplicht van 
arbeidsmiddelen opgenomen.  
 
Geen vooropleiding nodig 
Een technische vooropleiding evenals kennis van 
klimmaterieel, hijsmiddelen en valbeveiliging is niet 
verplicht, wel technisch inzicht.  

Trainingsduur en studiebelasting 
Het doorlopen van de lesstof duurt ca. 9 ‘a 12 
uren. 
 
Resultaat voldoet aan Arbowet 
Door het volgen van de online opleiding keuren 
klimmaterieel, hijsmiddelen en valbeveiliging 
voldoen zowel de werkgever als de keurmeester 
aan de in de Arbowet gestelde eisen van 
voldoende instructie en aantoonbare 
deskundigheid van de keurmeester.  

Theorie- en praktijkdeel 
De trainingen van Ingenium dé 
opleider blinken uit in de praktijk. 
De volgende onderwerpen worden 
behandeld. 
 
Theorie training keuren klimmaterieel, 
hijsmiddelen en valbeveiliging (combi) 
herhaling online 
ü Keuring van ladders, trappen, rolsteigers, hijs- 

hef- en valbeveiligingsmiddelen 
ü Keuringsbevoegdheid 
ü Wetgeving: arbowet, NEN 2484, NEN-EN 1004, 

EN 1147, NEN 341, EN 361, EN 363, etc 
ü Typen ladders, trappen, rolsteigers, hijs-, hef- 

en valbeveiligingsmiddelen 
ü Voor kranen geldt een maximale WLL van 2 

ton. (Hierboven is TCVT regelgeving van 
toepassing en wordt niet behandeld) 

ü Materiaalsoorten, constructief inzicht 
ü Uitvoeren keuringen aan klimmaterieel, 

valbeveiliging en hijsmiddelen 
ü Toepassen van checklijsten voor het keuren 

van klimmaterieel, valbeveiliging en 
hijsmiddelen 

ü Administratieve afhandeling van inspecties aan 
klimmaterieel, valbeveiliging en hijsmiddelen 

Praktijkdeel Keurmeester klimmaterieel, 
hijsmiddelen en valbeveiliging 
Aan de hand van voorbeeld foto’s leert u praktisch 
hoe u keuringen uitvoert aan diverse soorten 
klimmaterieel, hijsmiddelen en valbeveiliging.  
 
Investering training keuren klimmaterieel, 
hijsmiddelen en valbeveiliging (combi) 
herhaling online 
€ 379,- exclusief BTW, inclusief digitaal certificaat. 
 
In-company training mogelijk 
Wilt u een in-company opleiding keuren 
klimmaterieel, hijsmiddelen en valbeveiliging? Dit 
kan snel en praktisch in gang worden gezet. Bel 
ons gerust voor een voorstel op maat. 
 
Komt u in aanmerking voor subsidie? 
Onder specifieke omstandigheden kan deze 
training onder een OOM ESF of OTIB subsidie 
vallen. Wij-techniek, het opleidingsfonds van 
UNETO-VNI, OTIB, heeft het trainingsaanbod 
opengesteld. Een installatiebedrijf is niet langer 
gebonden aan de trainingen in de gidsen 
 
Vragen over de online opleiding keuren 
klimmaterieel, hijsmiddelen en valbeveiliging 
(combi) herhaling?  
Wij staan u graag met raad en daad terzijde.  
Bel 088 – 2450000, mail ons via 
info@deopleider.nl 


