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Specificatieblad: Aanslaan en begeleiden van lasten  
 Categorie: C 
  

D
O

EL
G

R
O

EP
 

 
Doelgroep 
 

 

Medewerkers die lasten zelfstandig aanslaan en 
begeleiden met behulp van een dynamisch 
hijsmiddel dat door een (kraan)machinist wordt 
bediend. 
 
Zoals in de hieronder genoemde situaties: 

• Bij eenvoudige lastverplaatsingen met een 
kraan;  

• Bij het positioneren van de last met een 
enkelvoudige takel in combinatie met een 
kraan; 

• Bij enkelvoudig takelen van eenvoudige 
lasten; 

• Indien begeleiding van de last in haar vlucht 
noodzakelijk is;  

• In het geval van hijsbewegingen ‘uit het 
zicht’.  

LET OP: Voor het begeleiden van zwaardere of 
complexere lasten en/of bij het begeleiden van 
lasten met risico verhogende omstandigheden is de 
inzet van een hijsbegeleider (TCVT) noodzakelijk.  
 

 
Ingangseisen 
 

 
De kandidaat dient tenminste 18 jaar te zijn. Een 
uitzondering wordt gemaakt voor leerlingen die in 
het kader van het behalen van een startkwalificatie 
de training volgen. Hiervoor geldt een minimum 
leeftijd van 16 jaar.  

Verder moet de kandidaat in het bezit zijn van één 
van de volgende diploma’s: 

• B-VCA 
• VOL-VCA 
• VIL-VCU  

Of: 
• Een gelijkwaardig ‘vastgesteld’ 

diploma/certificaat 
 

 
 
 

 
Vrijstelling 
 

 
Raadpleeg de website voor het “Overzicht 
vrijstellingen SOG examens”: 
https://www.vcainfra.nl/sog-examens 
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Leerdoel 
 

 
Op juiste, veilige en verantwoorde wijze lasten 
aanslaan, verplaatsen en begeleiden en hiervoor de 
juiste voorbereidingen treffen in samenspraak met 
de machinist. 
 

https://www.vcainfra.nl/sog-examens
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Inhoud 
 

 
Theorie: 
• Algemeen (basisbegrippen) 
• Wetgeving (Arbowet en ISO 12480) 
• Veiligheid (algemene en specifieke 

veiligheidsregels) 
• Vaktechniek (aanslagmateriaal, selectie 

aanslagmateriaal, aanslaan van lasten, 
hijsbandgegevens, loopkat en hijsbalk en 
staalstroppen, constructiedeel verplaatsen, 
steigermateriaal verplaatsen, bijzondere 
hijspunten, hijsen van lasten, hijsplan en positie 
en begeleiding) 

 
Praktijk:  
• Voorbereiding (veiligheidsregels, selecteren 

materialen en middelen, transportweg) 
• Uitvoering (communicatie, aanslaan, plaatsen en 

verplaatsen van lasten met een dynamisch 
hijsmiddel, veiligheid en vakkundigheid)  

 
In de opleiding worden de onderwerpen conform de 
toetstermen behandeld. 
 

Minimale opleidingsduur 

 
15 uur bij maximaal 8 cursisten 
 
Advies herhalingsopleiding bij maximaal 8 cursisten: 
5 uur 

Criteria docent 

 
 
 
 
 
 
• Twee jaar aantoonbare ervaring met 

hijswerkzaamheden waarbij kranen zijn 
betrokken (aantoonbaar met cv) 

• Diploma Hijsbegeleider (TCVT) 
• Minimaal in bezit van diploma VOL-VCA 
• Opleiderstraining (intern van opleidingsinstituut) 
• Bekendheid met materieel en 

gebruiksaanwijzingen van materieel 
• Eventueel alternatief verworven kennis dient aan 

de Waarborgcommissie worden voorgelegd 
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Exameninstellingen 
 

Zie actueel overzicht op de website 
www.vcainfra.nl/examencentra 

 
Eisen toetsing 
 
 

 
De toetsing dient onafhankelijk van de opleiding 
plaats te vinden conform de toetsmatrijs en de 
Uitvoeringsvoorschriften Examinering 
(www.vcainfra.nl). 

http://www.vcainfra.nl/examencentra
http://www.vcainfra.nl/


SSVV Opleidingengids    

   

  © SSVV  versie 1.2 augustus 2018 

 

 

Examenduur 
Theorie-examen: 45 minuten 
Praktijkexamen: 1 uur 
 

Criteria examinator 

• Twee jaar aantoonbare ervaring met 
hijswerkzaamheden waarbij kranen zijn 
betrokken (aantoonbaar met cv) 

• Diploma Hijsbegeleider (TCVT) 
• Minimaal in bezit van diploma VOL-VCA 
• Training examinatorvaardigheden (via VCA Infra) 
• Bekendheid met materieel en 

gebruiksaanwijzingen van materieel 
• Eventueel alternatief verworven kennis dient aan 

de Waarborgcommissie worden voorgelegd 

 
Geldigheidsduur 
 

• Een diploma is 5 jaar geldig. 
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Opmerkingen 
 

Aanslaan en begeleiden van lasten is een nieuwe 
opleiding die per  1 maart 2018 is ingegaan. Vanaf 1 
maart 2023 geldt de herhalingsopleiding. 
 
Een overzicht van gelijkwaardig ‘vastgestelde’ 
diploma’s/certificaten is te vinden op 
www.vcainfra.nl 
 
 

 

http://www.vcainfra.nl/

