
    

OPLEIDIN GENSTRUCTUUR BESTUURDER MOBIELE KRAAN  

 

 

1. BESCHRIJVING 

 

Referentiekaders: 

WELZIJN OP HET WERK 

Beroepsprofielen  

(SERV, oktober 2004) 

 

MACHINIST MOBIELE KRAAN  

Profiel 

(SERV/FVB, mei 2000) 

 

De bestuurder mobiele kraan bedient een mobiele telescoopkraan om lasten op een veilige 

manier te hijsen of te verplaatsen. Voor het aanvangen van de werkzaamheden controleert hij 

de verschillende onderdelen van de kraan evenals de wettelijk verplichte boorddocumenten. 

Hij stelt de kraan gebruiksklaar en veilig op om de last op de juiste plaats op de werf te hijsen. 

De bestuurder mobiele kraan hijst enkel bij een correct aangeslagen last. Bij het verplaatsen 

van lasten werkt hij samen met een seingever. Op het einde van de werkzaamheden stelt hij de 

kraan buiten bedrijf en maakt hij de kraan transportklaar.  

 

De opleiding Bestuurder mobiele kraan  bestaat uit 2 modules: 

 

Hijswerkzaamheden mobiele kraan  

Opstelling mobiele kraan  

 

Opstelling mobiele kraan

Hijswerkzaamheden 

mobiele kraan

BESTUURDER 

MOBIELE KRAAN

 
 

Voor elke module die men met vrucht heeft gevolgd, wordt een deelcertificaat uitgereikt. 

Voor elke opleiding die men met vrucht heeft gevolgd, wordt een certificaat uitgereikt. 

 

 



    

2. MODULES 

 

Module Hijswerkzaamheden mobiele kraan  

 

veilig, hygiënisch en milieubewust werken conform welzijn op het werk en de geldende 

regelgevingen zoals: 

 ergonomisch werken 

 economisch werken  

 producten, gereedschap, apparatuur, machines en arbeidsmiddelen met respect volgens 

bedrijfs- en fabrikantenvoorschriften gebruiken  

 persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen gebruiken 

 storingen of afwijkingen aan goederen, apparatuur, producten, gereedschap, machines 

en arbeidsmiddelen melden 

 werkpost en directe omgeving volgens bedrijfsvoorschriften schoonhouden 

 voorschriften en instructies inzake veiligheid, hygiëne of milieu toepassen 

 afval en restproducten beperken en volgens wettelijke voorschriften sorteren en 

afvoeren 

 windveilig werken  

noodzakelijke houdingen voor de uitoefening van het beroep aannemen zoals: 

 op wisselende werkomstandigheden inspelen 

 met prioriteiten en stress omgaan 

 in overleg werken   

 op problemen anticiperen en adequaat reageren  

 opgelegde taken zelfstandig uitvoeren 

 kwaliteitsgericht werken 

functionele vaardigheden voor de uitoefening van het beroep toepassen zoals: 

 ICT gebruiken 

 vakterminologie gebruiken  

 dimensies inschatten 

 basisprincipes van fysica in functie van belasting en stabiliteit toepassen  

 informatie selecteren en verwerken 

 verbale en non-verbale communicatie toepassen 

 plannen en schema’s gebruiken  

 radiofonisch communiceren 

eigen werkzaamheden organiseren 

 eigen werkzaamheden voorbereiden 

 eigen werkzaamheden uitvoeren 

 eigen werkzaamheden evalueren 

 eigen werkzaamheden bijsturen 

lasten aanslaan  

 hijsgereedschap in functie van last kiezen 

 hijsgereedschap controleren 

 aanslag uitvoeren  

 hijskabels strak trekken om aanslagwijze te controleren  

 afspraken met seingever maken  

 hijsgereedschap gebruiken zoals: 

o kettingwerk 

o staalkabel 

o hijsband 

o pallethaak  

o betonkubel 

o hijsklem 

o hijsbalk 



    

hijswerkzaamheden uitvoeren 

 lastmomentbegrenzer instellen en gebruiken  

 seinen opvolgen 

 lasten blind verplaatsen   

 hijstechnieken toepassen zoals: 

o hijsen, zwenken, vieren 

o optoppen en aftoppen 

 last positioneren en plaatsen   

 met twee kranen hijsen  

 technieken en richtlijnen voor het rijden met een last toepassen 

mobiele kraan buiten bedrijf stellen  

 giek inschuiven en neerleggen  

 hijshaak vastzetten  

 stempelinrichting inschuiven en vergrendelen  

 hijsgereedschap opbergen 

 prestatieblad invullen 

 

De beroepsgerichte vorming kan enkel gerealiseerd worden door middel van het geïntegreerd 

doorlopen van de component leren en de component werkplekleren. 



    

Module Opstelling mobiele kraan 

 

veilig, hygiënisch en milieubewust werken conform welzijn op het werk en de geldende 

regelgevingen zoals: 

 ergonomisch werken 

 economisch werken  

 producten, gereedschap, apparatuur, machines en arbeidsmiddelen met respect volgens 

bedrijfs- en fabrikantenvoorschriften gebruiken  

 persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen gebruiken 

 storingen of afwijkingen aan goederen, apparatuur, producten, gereedschap, machines 

en arbeidsmiddelen melden 

 werkpost en directe omgeving volgens bedrijfsvoorschriften schoonhouden 

 voorschriften en instructies inzake veiligheid, hygiëne of milieu toepassen 

 afval en restproducten beperken en volgens wettelijke voorschriften sorteren en 

afvoeren 

 windveilig werken  

noodzakelijke houdingen voor de uitoefening van het beroep aannemen zoals: 

 op wisselende werkomstandigheden inspelen 

 met prioriteiten en stress omgaan 

 in overleg werken   

 op problemen anticiperen en adequaat reageren  

 opgelegde taken zelfstandig uitvoeren 

 kwaliteitsgericht werken 

functionele vaardigheden voor de uitoefening van het beroep toepassen zoals: 

 ICT gebruiken 

 vakterminologie gebruiken  

 dimensies inschatten 

 basisprincipes van fysica in functie van belasting en stabiliteit toepassen  

 informatie selecteren en verwerken 

 verbale en non-verbale communicatie toepassen 

 plannen en schema’s gebruiken  

 radiofonisch communiceren 

eigen werkzaamheden organiseren 

 eigen werkzaamheden voorbereiden 

 eigen werkzaamheden uitvoeren 

 eigen werkzaamheden evalueren 

 eigen werkzaamheden bijsturen 

mobiele kraan controleren  

 wettelijke documenten op aanwezigheid en geldigheid controleren zoals: 

o keuringsverslag van  en kraan en hijsgereedschap  

o boorddocumenten 

 vloeistofpeilen controleren 

 vloeistoffen bijvullen 

 kraanbeveiligingen controleren 

 lastmomentbegrenzer controleren en instellen  

 controle- en meettoestellen gebruiken 

 onderdelen visueel controleren zoals:  

o banden 

o signalisatie en verlichting 

o hijskabels 

o staat van giek en haak 

o stempelinrichting 



    

 

mobiele kraan opstellen 

 hijslasttabel en hoogtediagram gebruiken 

 mobiele kraan positioneren 

 terreinomstandigheden interpreteren zoals: 

o draagkracht van ondergrond en bodemgesteldheid 

o ligging van kabels en leidingen 

o plaats en afmetingen van obstakels 

o aanwezigheid van mensen en verkeer 

 parameters van uit te voeren hijsopdracht interpreteren zoals: 

o plaats en afmetingen van hijslocatie(s) 

o plaats en afmetingen van obstakels 

o afmetingen, vorm, massa en zwaartepunt van last 

o soort, afmetingen, vorm en massa van hijsgereedschap 

 stempels plaatsen  

 mobiele kraan waterpas plaatsen 

 

De beroepsgerichte vorming kan enkel gerealiseerd worden door middel van het geïntegreerd 

doorlopen van de component leren en de component werkplekleren. 


