
   
Opleiding keuren hijs- en  
hefmiddelen 
 
  

 

Zoekt u een training keuren hijs- en 
hefmiddelen? Erkend en praktisch ingevuld? De 
keurmeester valbeveiliging 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 
hijsmiddelen en hefmiddelen veilig te krijgen en te 
houden. Ons motto is: Veiligheid is een 
werkwoord! Schrijf u nu in en wordt keurmeester 
hijs- en hefmiddelen! 
 
Na afloop heeft u verdiepende kennis over het 
keuren van de volgende hijs- en hefmiddelen: 
Hijskettingen, hijskabels, hijsbanden, schalmen, 
sluitingen, wartels, samenstellen, hijsklemmen, 
grijpers, hydraulische werkplaatskranen, 
hydraulische en mechanische vijzels, pallettrucks, 
pompwagens, magnetisch en vacuüm 
hijsgereedschap, hijsmagneten, hijsjukken, 
personen werkbakken, handtakels, loopkatten, 
elektrische, pneumatische kettingtakels, lieren 
(voor het elektrische deel is keurmeester NEN 
3140 benodigd), heftafels, etc. 

Wat levert het op? 
Door Ingenium dé opleider getrainde keurmeesters 
mogen zowel voor de interne organisatie keuren 
als voor externe organisaties. Het keuren is 
wettelijk verplicht sinds 1998. De keuringen aan 
valbeveiliging kan in eigen beheer worden 
uitgevoerd maar ook uitbesteed worden. Ook in de 
VCA checklijst is de jaarlijkse keuringsplicht van 
hijs- en hefmiddelen opgenomen.  
 
Geen vooropleiding nodig 
Een technische vooropleiding is niet noodzakelijk.  
 
Trainingsduur en studiebelasting 
De training duurt 1/2 dag. Lesstofbehandeling 
inclusief practicum. 
 
Resultaat voldoet aan Arbowet 
Door het volgen van de opleiding keuren hijs- en 
hefmiddelen 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 hijsmiddelen en 
hefmiddelen 
ü Waarom, wanneer en door wie dienen hijs- en 

hefmiddelen gekeurd te worden 

ü De achtergronden van het 
keuren van hijs- en 
hefmiddelen 

ü Wetgeving, Arbowet en 
aansprakelijkheid 

ü De normen voor hijs- en 
hefmiddelen: NEN-EN 818, NEN-EN 1492, 
NEN-EN 964, etc 

ü Typen hijs- en hefmiddelen 
ü Voor kranen geldt een maximale WLL van 2 

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

ü Materiaalsoorten en constructief inzicht t.a.v. 
hijs- en hefmiddelen 

ü Toepassing van diverse typen checklijsten voor 
hijs- en hefmiddelen 

ü Administratieve afhandeling van keuringen van 
hijs- en hefmiddelen 

ü De rol van de externe keurmeester  

Praktijkdeel Keurmeester hijs- en hefmiddelen 
Uitvoeren van cases, keuringen en metingen aan 
(deels) geprepareerde hijsmiddelen en 
hefmiddelen, etc. Deze praktijksessie vindt plaats 
onder begeleiding van de docent. Vlot en 
humorvol. U staat als cursist centraal.  
 
Investering training keuren hijs- en 
hefmiddelen 
€ 195,-. Genoemde prijs is per cursist, exclusief 
BTW, inclusief cursusboek en certificaat. 
 
Keuze uit 3 trainingslocaties 
Op 3 locaties. Drachten, Hengelo en Lexmond 
 
In-company training mogelijk 
Wilt u een in-company training keuren hijs- en 
hefmiddelen organiseren? 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. 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 opleiding keuren hijs- en 
hefmiddelen? Wij staan u graag met raad en 
daad terzijde.  
Bel 088 – 2450000,  
mail ons via info@de-opleider.nl 


