OPLEIDINGENSTRUCTUUR TORENKRAANBESTUURDER

1.

BESCHRIJVING

Referentiekaders:
WELZIJN OP HET WERK
Beroepsprofielen
(SERV, oktober 2004)
TORENKRAANBESTUURDER
Beroepsprofielen in de bouwnijverheid
(HIVA/FVB, 1998)
TORENKRAANBESTUURDER
Instapcompetenties
(TEMPERA/FVB, oktober 2003)
De torenkraanbestuurder bedient op een bouwplaats, van op de grond of vanuit de stuurhut,
een hijstoestel om verschillende types lasten te transporteren.
De opleiding Torenkraanbestuurder bestaat uit 2 modules:
Hijswerk torenkraan
Voorbereiding werking torenkraan
Voorbereiding
werking
torenkraan

Hijswerk
torenkraan

TORENKRAANBESTUURDER

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 Hijswerk torenkraan
veilig, hygiënisch en milieubewust werken conform welzijn op het werk en de geldende
regelgevingen zoals:
 ergonomisch werken
 persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken
 collectieve beschermingsmiddelen aanbrengen
 producten met gevaarlijke eigenschappen correct gebruiken
 veiligheidsvoorschriften en -instructies inzake arbeidsmiddelen toepassen
 economisch werken
 afval en restproducten sorteren
 wettelijk opgelegde controles opvolgen
noodzakelijke houdingen voor de uitoefening van het beroep aannemen zoals:
 met zin voor precisie werken
 zin voor samenwerking tonen
 doorzettingsvermogen tonen
 in overleg werken
 opgelegde taken uitvoeren
 op wisselende omstandigheden inspelen
functionele vaardigheden voor de uitoefening van het beroep toepassen zoals:
 meetinstrumenten gebruiken
 technische informatie gebruiken
eigen werkzaamheden organiseren
 eigen werkzaamheden voorbereiden
 eigen werkzaamheden uitvoeren
 eigen werkzaamheden evalueren
 eigen werkzaamheden bijsturen
lasten met een torenkraan verplaatsen
 bij het bestijgen van een torenkraan de verantwoordelijke verwittigen
 werfwerkzaamheden volgen
 visuele en auditieve instructies begrijpen
 een torenkraan bedienen
 gewicht van lasten inschatten
 lasten controleren
 obstakels in draaizone signaleren
 hijshaak laten zakken
 lasten laten aanslaan
 lasten loodrecht optrekken
 lasten lateraal verplaatsen
 baan van de verplaatsing op de werkvloer inschatten
 lasten loodrecht neerlaten
 lasthaken laten loskoppelen
een torenkraan buiten bedrijf stellen
 een torenkraan veilig achterlaten
 kraanbasis en bijhorende hulpmiddelen onderhouden
 defecten melden
De beroepsgerichte vorming kan enkel gerealiseerd worden door middel van het geïntegreerd
doorlopen van de component leren en de component werkplekleren.

Module Voorbereiding werking torenkraan
veilig, hygiënisch en milieubewust werken conform welzijn op het werk en de geldende
regelgevingen zoals:
 ergonomisch werken
 persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken
 collectieve beschermingsmiddelen aanbrengen
 producten met gevaarlijke eigenschappen correct gebruiken
 veiligheidsvoorschriften en -instructies inzake arbeidsmiddelen toepassen
 economisch werken
 afval en restproducten sorteren
 wettelijk opgelegde controles opvolgen
noodzakelijke houdingen voor de uitoefening van het beroep aannemen zoals:
 met zin voor precisie werken
 zin voor samenwerking tonen
 doorzettingsvermogen tonen
 in overleg werken
 opgelegde taken uitvoeren
 op wisselende omstandigheden inspelen
functionele vaardigheden voor de uitoefening van het beroep toepassen zoals:
 meetinstrumenten gebruiken
 technische informatie gebruiken
eigen werkzaamheden organiseren
 eigen werkzaamheden voorbereiden
 eigen werkzaamheden uitvoeren
 eigen werkzaamheden evalueren
 eigen werkzaamheden bijsturen
een torenkraan bedrijfsklaar maken
 torenkraan, hijsgereedschap en ballast controleren
 windsterkte controleren
 defecten melden
 torenkraan startklaar zetten
 torenkraan onbelast laten draaien
 rij- en draaizone op hindernissen controleren
De beroepsgerichte vorming kan enkel gerealiseerd worden door middel van het geïntegreerd
doorlopen van de component leren en de component werkplekleren.

