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Industriële rigger 

Algemene informatie 
Uit een rondvraag bij onze klanten blijkt dat geschoolde industriële rigger een knelpuntberoep is. Op vraag van 
een aantal klanten hebben wij een programma uitgewerkt voor de opleiding van industriële rigger. De taak van 
industriële rigger kan uitgevoerd worden door personen van 18 tot 65 jaar die zich scholen of omscholen. Voor 
elke kandidaat kan dit een opstap zijn naar kraanoperator. Gezond verstand en een goede fysieke gezondheid 
zijn voldoende om aan de opleiding te beginnen. De groep zal maximaal 15 kandidaten omvatten. 
	
Profiel kandidaat: 

ü technische affiniteit 
ü veiligheidsattitude 
ü verantwoordelijkheidszin 
ü stressbestendig 
ü kunnen werken in teamverband 
ü geen hoogtevrees 
ü goede fysieke conditie 
ü ordelijk zijn 
ü opmerkzaam zijn voor onvoorziene omstandigheden 
ü Nederlands spreken 

1. Omschrijving van de taken van de industriële rigger op de werf: 
ü Hulp bij opstellen van de kraan. 
ü Aanslaan van de lasten met het juiste aanslagmateriaal. 
ü Controle van het hijsmateriaal 
ü Toepassen van de veiligheidsregels 
ü Uitwijzen van de lasten en radio communicatie met de kraanman. 
ü Uitvoeren van specifieke IS006-taken: uitvoering van taken met werkvergunning met daarop het 

specifieke aanslagmateriaal en de werkmethode vermeld. 
ü Werken met vorklift, verreiker en hoogwerker om bijkomende taken uit te voeren. 

2. Minimum voorwaarden voor deelname: 
ü Leeftijd: minimaal 18 jaar (veiligheidsfunctie) 
ü Rijbewijs B 
ü Medische keuring: algemene gezondheid, dieptezicht, hoogtevrees 

3. Opleiding die de industriële rigger moet genieten: 
ü VCA-basis 
ü IS006 
ü Aanslaan van kritieke lasten: praktijk 
ü Werken op hoogte 
ü Hoogwerker – schaarlift 
ü Vorklift 
ü Verreiker  

4. Opleidingsprogramma: 
ü VCA-basis:       2 dagen + examen door erkende organisatie 
ü IS006:        3 dagen + examen door erkende organisatie 
ü Aanslaan van kritieke lasten: praktijk :   5 dagen 
ü Werken op hoogte:     2 dagen 
ü Hoogwerker:      1 dag 
ü Schaarlift:      1 dag 
ü Vorklift:       3 dagen 
ü Verreiker      3 dagen 

Totaal:  20 dagen 

5. Plaats van opleiding: 
ü Theoretische vakken:  Global Port Training – Korte Wielenstraat 10, 2030 Antwerpen 
ü Praktijk:    

 
 
Bijlage : inhoud opleiding industriële rigger  
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Trainingsinhoud: industriële rigger: 

1. Theorie: 
- Inleiding: 

ü Reglementering 
- De krachten: 

ü Het zwaartepunt 
ü Krachten tekenen 
ü Ontbinden van krachten 
ü Krachten in de praktijk 

- Hoeken en reductiefactoren 
- Hijsmethoden  
- Wat is kritieke last? 
- Het hijsmateriaal 
- De industriële rigger en zijn taken: 

ü Controle van het hijsmateriaal 
ü Correct aanslaan van lasten 
ü Het uitwijzen van de last naar doel locatie 

2. Praktijk: 
- Controleren van het aanslagmateriaal 
- Bepalen van het zwaartepunt en de aanslagpunten van een last 
- Bepalen van he juiste hijsmateriaal rekening houdend met bescherming van het hijsmateriaal en 

de last 
- Last aanslaan 
- Last uitwijzen 
- Last losmaken na plaatsing op locatie 
- Opbergen, controleren en inventariseren van hijsmateriaal 


