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Rolbrug of bovenloopkraan 
en aanslaan van kritieke lasten 

Rolbrug of Bovenloopkraan: 

Algemene informatie 
Algemeen: de kandidaat aanleren om op een juiste, verantwoorde en veilige wijze te werken met een rolbrug met 
kabelbediening en/of afstandsbediening. 
Dit houdt in: de basistechnieken aanleren om: 

ü de bedieners opleiden tot verantwoordelijken met een veiligheidsfunctie, efficiënte bedieners, 
die preventief defecten/storingen kunnen melden 

ü ongevallen/letsels te voorkomen, schade aan de omgeving en de goederen te voorkomen. 
ü veilig dynamisch te werken 

Trainingsinhoud 

Theorie: 
ü Kennen van de inhoud van de veiligheidsfunctie 
ü Weten wat werkvergunningen zijn en deze kunnen interpreteren en naleven 
ü De basiswetgeving kennen voor een rolbrugbestuurder: ARAB, Codex, aansprakelijkheden en 

verantwoordelijkheden 
ü Keuringsvereisten van hijswerktuigen en aanslagmateriaal kennen 
ü Risico’s eigen aan toestellen en ruimte kunnen vaststellen, analyseren en controleren 
ü Kennen van de veiligheidsvoorschriften: capaciteit, nuttige last, risico’s voor personen en 

goederen, buiten gebruikstelling 
ü Belangrijke begrippen i.v.m. de bouw en functies van de rolbrug kennen: brugconstructie, 

loopkat, verschillende bewegingen,  eindeloopschakelaar en antibotssystemen, lastbegrenzer, 
types aandrijvingen, hijskabelgeleiding, katrol, kabel- en afstandsbediening, 
richtingsindicatoren, zwaailicht, claxon, noodstop, niet verwisselbare hijsmiddelen, 
verwisselbare hijsmiddelen 

ü Weten dat er verschillende types rolbruggen bestaan, met hun toepassingsgebied: peer, 
afstandsbediening, cabinebediening 

ü Aandachtspunten kennen bij veilige lastbehandeling: begin van het hijsen, verplaatsen, 
neerzetten van de last, einde van het werk 

ü Kennen van aanslagmateriaal (kettingen, hijsbanden, staaldraadstroppen) en hijstoebehoren 
(hijsringen, harpsluitingen, D-sluitingen, hoekbeschermers) 

ü Weten hoe deze materialen correct te stockeren  
ü Weten dat er verwisselbaar aanslagmateriaal bestaat: vormgesloten (haken, grijpers, 

platenklemmen) en krachtgesloten (magneten, zuignappen, hydraulische klemmen) 
ü Weten dat er verschillende aanslagmethodes bestaan  
ü De elementen kennen waaruit de visuele controle bestaat: bedieningsfuncties, toestand katrol, 

hijskabel, werking veiligheidssignalen, werking eindeloopbeveiliging 
ü Weten wat een goede hijs is: bepalen van het gewicht, zwaartepunt, hoek van aanslaan en 

figuur van aanslaan 
ü Gebruik beschermingsmiddelen (werkkledij, helm, veiligheidsschoenen, andere PBM indien 

vereist) 
ü Weten hoe te seinen bij werken met twee personen 

Praktijk 
	

ü Veiligheidsregels toepassen en nauwkeurig kunnen werken 
ü De dagelijkse controle van de rolbrug kunnen uitvoeren en rapporteren 
ü Het bedieningsorgaan juist kunnen gebruiken 
ü De werkhoogte kunnen respecteren 
ü Op de juiste wijze lasten kunnen aanslaan 
ü De slingerbeweging kunnen dempen en vermijden 
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ü Gebarentekens toepassen 
ü Een foutloos parcours (verticale, horizontale en gecombineerde bewegingen) kunnen maken 
ü Kunnen manoeuvreren met diverse lasten 
ü Kunnen omdraaien van lasten 
ü Negatieve belasting kunnen vermijden (dwarsbelasting, shranking) 
ü Afstanden kunnen schatten (verticaal en horizontaal)  
ü De kraan op de juiste manier kunnen parkeren 

 

Aanslaan Kritieke lasten: 

Algemene informatie 
De Codex voor het Welzijn op het Werk bepaalt dat deze mensen opgeleid moeten zijn voor de taak die hen 
toevertrouwd is. (Titel I, Hoofdstuk III, Sect. III, art. 21).  Opleiding stelt uw medewerkers in staat veilig, 
verantwoord en bedrijfsgericht te werken. 
Deze opleiding wordt gegeven in het bedrijf, in eigen omgeving en met het materiaal dat door het personeel 
normaal gebruikt worden. De deelnemers krijgen de kans in een minimum aan tijd de basis- en specifieke 
technieken aan te leren ivm het aanslaan en uitwijzen van kritieke lasten, hun kennis te verbreden en hun 
toestand te regulariseren. 

Trainingsinhoud 

Theorie 
ü Kennen van de inhoud van de veiligheidsfunctie 
ü Weten wat werkvergunningen zijn en deze kunnen interpreteren en naleven 
ü Kennen van de veiligheidsvoorschriften  
ü Keuring van de hijswerktuigen, hijstoebehoren  
ü De basiskarakteristieken van de last bepalen (gewicht, zwaartepunt, …)  
ü De specifieke karakteristieken van kritieke lasten. 
ü Aanslaghoek 
ü Manier van aanslaan  
ü Belasting 
ü Belasting van hijstoebehoren  
ü Hand- en armseinen 
ü Verschillende soorten aanslagmateriaal en hijstoebehoren met hun voor- en nadelen 
ü Bepalen hoe een last veilig aangeslagen kan worden. 

Praktijk 
ü Correct de persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken 
ü Gewicht en zwaartepunt berekenen en inschatten  
ü Controle van de gebruikte hijstoestellen  
ü Het gepaste aanslagmateriaal kiezen in functie van de toepassing  
ü De juiste toebehoren kiezen in functie van de toepassing  
ü De last op de juiste manier aanslaan  
ü De last juist positioneren  
ü Een last begeleiden langsheen een parcours. 


