Opleidingen

Als je iets wilt bereiken

Veiligheid voorop

Sinds 1968 is Riwal gespecialiseerd in veilig en efficiënt werken op hoogte. De afgelopen decennia
zijn we uitgegroeid tot totaalleverancier. Naast verhuur, verkoop en onderhoud van hoogwerkers,
verreikers en heftrucks, voorzien we in eersteklas onderdelen. Daarnaast zijn wij uw kennispartner
als het gaat om opleidingen. Tijdens onze opleidingen leert u veilig en verantwoord te werken met
hoogwerkers, verreikers en heftrucks of leert u veilig lasten te verplaatsen.
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Efficiënt leren werken

Opleidingen aanbod

Riwal verzorgt opleidingen op hoog
niveau. Tijdens deze opleidingen leert
u de machines of hijssystemen waar
u dagelijks mee werkt optimaal te

SOG Certificering

6

Code 95
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Hoogwerker
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bedienen. Onze instructeurs zijn expert

Categorie-indeling
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in veilig, ergonomisch en efficiënt werken

IPAF hoogwerker
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op hoogte. Jaarlijks leiden we meer dan

SOG hoogwerker

9

2.000

IPAF voor managers

9

cursisten

op

tot

vakkundige

bedieners. Als u de opleiding correct
afrondt
IPAF,

ontvangt
SOG

u

of

het

waardevolle

TCVT

certificaat.

Verreiker
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Verreiker (evt. met SOG)
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Hiermee kunt u aantonen dat u voldoet

Starre verreiker heffen + hijsen (evt. met SOG)
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aan

Verreiker voor heffen en hoogwerken (evt. met SOG)
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Machinist verreiker met hijsfunctie
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de

wettelijke

verplichting

van

deskundigheid. Belangrijker nog, u weet
precies hoe u uw werkzaamheden zo
efficiënt mogelijk en op een veilige
manier kunt uitvoeren.

Heftruck
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Heftruck
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SOG heftruck
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Nederland: +31 (0)78 620 68 68
opleidingen@riwal.com
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Erkend opleidingscentrum

Riwal’s

opleidingscentrum

staat

garant

voor

kwaliteits-

opleidingen en dat is niet onopgemerkt gebleven. Wij zijn
erkend

door

het

ontwikkelingsfonds

opleidingen

in

de

metaalsector en O&O fondsen. Hierdoor is het voor u mogelijk

Professioneel & persoonlijk
Onze enthousiaste instructeurs trainen
en examineren u zowel op theoretisch
als praktisch niveau. Met hun jarenlange
praktijkervaring,

uitgebreide

machine

om subsidie aan te vragen. Informeer hiernaar bij uw branche-

kennis

organisatie of kijk op www.esfonline.nl.

verzorgen zij opleidingen van het hoogste

en

educatieve

vaardigheden

niveau. Persoonlijke begeleiding staat
centraal in iedere opleiding. Al onze
opleidingen worden dan ook voor kleine
groepen gegeven. Zo kunt u de opleiding
op eigen tempo volgen en afronden.
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Groningen
Indoor opleidingscentrum
Op locatie

Wij beschikken op onze locatie te
Dordrecht over een indoor opleidings-

Wanneer de locatie voldoet

Zwolle

centrum. In een rustige lesomgeving

aan de vereiste locatievoorwaarden van de exameninstelling,

wordt eerst de theoretische kennis bijgebracht. Na de middag gaat u onder
begeleiding zelf aan de slag in onze
praktijkruimte. Deze ruimte
is een nabootsing van de

verzorgen wij graag opleidingen bij

Amsterdam

Hengelo

R’dam Europoort

eigen werkomgeving. Zo
kunt u het werken met

u op locatie. Vrijwel al onze opleidingen
kunnen incompany verzorgd worden.
Nederland: +31 (0)78 620 68 68

Dordrecht

opleidingen@riwal.com

hoogwerkers, verreikers

Eindhoven

of heftrucks in een vertrouwde omgeving eigen maken. Wanneer het werken met
deze machines volstrekt nieuw is raden
wij u aan een tweedaagse opleiding te
volgen.

Vestigingen

Adres

Postcode

Amsterdam

Muiderstraatweg 63A

1111 PV

Plaats
Diemen

Dordrecht

Galvanistraat 35

3316 GH

Dordrecht

Eindhoven

Ekkersrijt 3111

5692 CD

Son en Breugel

Groningen

Potklei 6

9351 VS

Leek

Hengelo

Vosboerweg 7

7556 BT

Hengelo

Maasvlakte Rotterdam

Magallanesstraat 8

3199 LP

Maasvlakte Rotterdam

Zwolle

Nervistraat 11

8013 RS

Zwolle

“Onlangs hebben onze
medewerkers een IPAF
training gevolgd bij
Riwal. De keuze voor
Riwal bleek achteraf een
zeer goede. Uit reacties
van de deelnemers
kwam heel duidelijk hun
enthousiasme naar voren
over de instructeurs en
de manier van lesgeven.”
- Sodexo
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“Riwal is een echte partner wanneer het gaat om het opleiden van operationeel personeel. Zij denken
mee in de opleidingsvraagstukken welke spelen binnen de business en koppelen dit aan concrete
opleidingsplannen welke door Riwal te realiseren zijn. In de dynamische wereld van de logistiek hebben
wij een flexibele partner nodig, dit is precies het onderscheidend vermogen van Riwal. Daarnaast spreken
de docenten de Rotterdamse taal van onze medewerkers waardoor het gewenste leereffect wordt
bereikt.” “Kortom een waardevolle partner.” - Broekman Corporate Services BV.

SOG certificering

Code 95

De SOG opleidingen zijn speciaal voor

Voor

medewerkers die bepaalde risicovolle

mogelijkheid om de opleidingsuren van

werkzaamheden uitvoeren, zoals werken

een aantal van de genoemde cursussen

met een hoogwerker, verreiker of heftruck.

te laten registeren in het kader van

Wanneer u werkzaamheden op locaties

de

in de petrochemie uitvoert bent u tevens

zogenaamde code 95.

verplicht om een SOG certificering te
behalen.
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beroepschauffeurs

Richtlijn

bestaat

Vakbekwaamheid,

de

de

Hoogwerker
Riwal is het grootste opleidingscentrum voor IPAF hoogwerker
opleidingen in de Benelux. Alle IPAF opleidingen duren een dag
en na het succesvol afronden van deze dag ontvangen cursisten
een hoogwerker certificaat en PAL-Card. De PAL-Card is 5 jaar
internationaal geldig en toont aan dat u veilig kunt werken met een
hoogwerker.
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Categorie-indeling

1A

Onze hoogwerker opleidingen zijn
verdeeld in 4 hoogwerkercategorieën, zoals vermeld in de internationale wetgeving.
Dat zijn:
1 A) S
 tatisch verticaal: eenpersoons

1B

gestempelde hoogwerkers
die enkel verticaal bewegen.
1 B) Statische boom: zelfrijdende
telescoop- en kniktelescoophoogwerkers voorzien van
stempels, hoogwerkers op

3A

aanhangers, hoogwerkers
op chassis en spinhoogwerkers met stempels.
3 A) Mobiele verticale hoogwerkers:
zelfrijdende schaarliften
en zelfrijdende eenpersoons
verticaalliften.
3 B) Mobiele boom hoogwerkers:
zelfrijdende telescoop- en
kniktelescoophoogwerkers.
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3B

IPAF Hoogwerker
Doel

Instrueren en certificeren van operationele medewerkers.

Bestemd voor

Medewerkers die voor hun werkzaamheden gebruik maken van een
hoogwerker en enige ervaring hebben in het gebruik ervan.

Voorwaarde voor deelname

Minimum leeftijd: 18 jaar

Inhoud

• Verschillende typen hoogwerkers
• Arbowetgeving
• Omgevings- en bodemcondities
• Theorie examen
• Dagelijkse controle
• Praktijkinstructie
• Praktijkexamen

Locatie

Amsterdam, Dordrecht, Eindhoven, Groningen, Hengelo, Zwolle of bij
u op locatie.

Bijzonderheden

De opleiding duurt 1 dag.

SOG HOOGWERKER

“Riwal verzorgt voor ons
de opleidingen voor de
medewerkers die met een
hoogwerker werken.
Wij zijn zeer tevreden
over de service van Riwal.
Zaken worden goed en snel
opgepakt en afgerond.
Wij kunnen Riwal bij iedereen
aanraden!” - Belfor

Doel

Instrueren en certificeren van operationele medewerkers.

Bestemd voor

Medewerkers die hoogwerkers bedienen in een petrochemische
omgeving of medewerkers die werkzaamheden uitvoeren waarvoor
SOG verplicht wordt gesteld.

Voorwaarde voor deelname

De kandidaat dient tenminste 18 jaar te zijn. Een uitzondering wordt
gemaakt voor leerlingen in het vmbo/mbo onderwijs die stage gaan
lopen in de industrie. Hiervoor geldt een minimum leeftijd van 16 jaar.
Daarnaast dient de kandidaat in het bezit te zijn van een diploma
B-VCA of VOL-VCA.

Inhoud

• Verschillende typen hoogwerkers
• Arbowetgeving
• Omgevings- en bodemcondities
• Theorie examen
• Dagelijkse controle
• Praktijkexamen

Locatie

Amsterdam, Dordrecht, Eindhoven, Groningen, Hengelo, Zwolle of bij
u op locatie.

Bijzonderheden

Vanwege de benodigde tijd worden praktijkhandelingen in de
1-daagse cursus nauwelijks geoefend, daarom bieden wij voor
cursisten zonder enige ervaring 2-daagse cursussen aan.

IPAF voor managers
Doel

Instrueren en certificeren van managers.

Bestemd voor

Personen die leiding geven aan hoogwerkerbedieners en zij die belast
zijn met de veiligheid en de verantwoordelijkheid voor het plannen van
werkzaamheden met hoogwerkers.

Voorwaarde voor deelname

Minimum leeftijd: 18 jaar

Inhoud

• Relevante wetgeving
• Verschillende typen hoogwerkers
• Machineselectie
• Opleiding en training van bedieners
• Dagelijkse inspectie door bediener
• Persoonlijke bescherming
• Omgevingsrisico’s

Locatie

Amsterdam, Dordrecht, Eindhoven, Groningen, Hengelo, Zwolle of bij
u op locatie.

Bijzonderheden

De opleiding duurt 1 dag.
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Verreiker
Riwal heeft in samenwerking met BMWT-Train een opleiding ontwikkeld
welke gericht is op de aspecten die voor het veilig werken met een
verreiker noodzakelijk zijn. Al onze instructeurs zijn tevens door BMWT
geaccrediteerd en hebben jarenlange ervaring. Door de opleiding goed
af te ronden behaalt u het BMWT verreiker certificaat, dat aantoont dat u
voldoet aan de wettelijke verplichting van deskundigheid.
BMWT-Verenigingslogo
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verreiker (evt. met sog)
Doel

Instrueren en certificeren van operationele medewerkers.

Bestemd voor

Medewerkers die voor hun werkzaamheden gebruik maken van een
verreiker en enige ervaring hebben in het gebruik ervan.

Voorwaarde voor deelname

• Minimum leeftijd: 18 jaar
• In het bezit van B-VCA of VOL-VCA diploma (voor SOG)
• In het bezit van Rijbewijs-B (voor SOG)

Inhoud

• Specifieke eigenschappen
• Arbowetgeving
• Lastvluchttabellen
• Theorie examen
• Dagelijkse controle
• Praktijkinstructie
• Rijvaardigheidsproef
• Lasten oppakken, vervoeren en wegzetten
• Praktijkexamen

Locatie

Amsterdam, Dordrecht, Groningen, Hengelo of bij u op locatie

Bijzonderheden

De opleiding duurt 1 dag. Het certificaat dat wordt afgegeven is
een licentie voor werken met verreikers met een lastcapaciteit tot
maximaal 10 tonmeter. Examinering volgens SOG conditie is eveneens
mogelijk. Vanwege de benodigde tijd worden praktijkhandelingen in
de 1- daagse opleiding nauwelijks geoefend, daarom bieden wij voor
cursisten zonder enige ervaring 2-daagse opleidingen aan.

Starre verreiker heffen + hijsen < 10 tm (evt. met SOG)
Doel

Instrueren en certificeren van operationele medewerkers.

Bestemd voor

Medewerkers die gebruik maken van een starre verreiker voor hef- of

“Wij werken al zeker
10 jaar samen met Riwal.
De samenwerking is prettig
te noemen. Ze komen altijd
hun afspraken na en zijn
flexibel. Bij vragen is er een
correcte opname, gevolgd
door een snelle oplossing.
Wij vinden Riwal een
positief en betrouwbaar
bedrijf.” - Schellekens &
Schellekens B.V

hijswerkzaamheden.
Voorwaarde voor deelname

• Minimum leeftijd: 18 jaar
• In het bezit van B-VCA of VOL-VCA diploma (voor SOG)
• In het bezit van Rijbewijs-B (voor SOG)

Inhoud

• Inzet en toepassing van verschillende typen verreikers
• Relevante wettelijke bepalingen
• Dagelijkse controle van machine en hulpstukken
• Veiligheidsvoorschriften en maatregelen
• Rijvaardigheid en veilige bediening
• Voorkomen van schades en ongelukken
• Lastbehandeling, stabiliteit

Locatie

Dordrecht

Bijzonderheden

De opleiding duurt 2 dagen. Het certificaat dat wordt afgegeven is
een licentie voor werken met verreikers met een lastcapaciteit tot
maximaal 10 tonmeter. Examinering volgens SOG conditie is eveneens
mogelijk.
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Verreiker voor heffen en hoogwerken (evt. met SOG)
Doel

Instrueren en certificeren van operationele medewerkers.

Bestemd voor

Medewerkers die gebruik maken van een verreiker voor het uitvoeren
van hef- en hoogwerkerwerkzaamheden.

Voorwaarde voor deelname

• Minimum leeftijd: 18 jaar
• In het bezit van B-VCA of VOL-VCA diploma (voor SOG)
• In het bezit van Rijbewijs-B (voor SOG)

Inhoud

• Specifieke eigenschappen
• Arbowetgeving
• Lastvluchttabellen
• Theorie examen
• Dagelijkse controle
• Praktijkinstructie
• Rijvaardigheidsproef
• Lasten oppakken, vervoeren en wegzetten
• Aan- en afkoppelen voorzetstukken
• Inspectie met hoogwerkbakken
• Praktijkexamen

Locatie

Dordrecht

Bijzonderheden

De opleiding duurt 2 dagen. Het certificaat dat wordt afgegeven is
een licentie voor werken met verreikers met een lastcapaciteit tot

“Verreikende flexibiliteit
gecombineerd met goede
telefonische contacten
geeft een service op hoog
niveau” – R&E Services

maximaal 10 tonmeter. Examinering volgens SOG conditie is eveneens
mogelijk.

MACHINIST VERREIKER MET HIJSFUNCTIE - TCVT
Doel

Instrueren en certificeren van operationele medewerkers.

Bestemd voor

Medewerkers die op een bouwplaats of andere werklocatie
hijswerkzaamheden met een verreiker moeten verrichten waarbij de
werklast boven de 10 tonmeter komt.

Voorwaarde voor deelname

• Minimum leeftijd: 18 jaar
• In bezit van Rijbewijs-B

Inhoud

• Specifieke eigenschappen
• Arbowetgeving
• Lastvluchttabellen en vaststellen hefcapaciteit
• Opstellingscondities
• Communicatie
• Berekenen van de massa van een last
• Theorie examen
• Dagelijkse controle van verreiker en hijsgereedschap
• Lasten aanslaan, hijsen en wegzetten
• Praktijkexamen

Locatie

Dordrecht

Bijzonderheden

De opleiding duurt 6 dagen, namelijk 5 opleidingsdagen en 1 examendag. Het certificaat dat wordt afgegeven is een licentie voor het
hijsen van lasten met een verreiker boven de 10 tonmeter. Verlenging
is mogelijk door het registreren van de praktijkwerkzaamheden
gedurende deze periode en het volgen van de verplichte
bijscholingscursussen.
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Heftruck

Tijdens onze opleidingen leert u veilig te werken met heftrucks. Daarbij zijn
het waarnemen en inschatten van situaties om gevaar te leren herkennen
van groot belang. Door onze opleiding goed af te ronden zult u het BMWT
heftruck certificaat behalen, waarmee u aantoont dat u voldoet aan de
wettelijke verplichting van deskundigheid.

BMWT-Verenigingslogo
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“Opleidingen kunnen snel
worden ingepast en zijn
aangepast aan onze vraag,
zoals opleidingen in vreemde
talen. Zo is het voor iedere
deelnemer goed te volgen.
Het is prettig zaken doen
met Riwal door de snelle
communicatielijnen. Als ik
vragen heb word ik snel
teruggebeld of gemaild.”
A-Lanes

Heftruck of Reachtruck
Doel

Instrueren en certificeren van operationele medewerkers.

Bestemd voor

Medewerkers die gebruik maken van een heftruck of reachtruck voor
hun werkzaamheden.

Voorwaarde voor deelname

• Minimum leeftijd: 18 jaar

Inhoud

• Specifieke eigenschappen
• Arbowetgeving
• Lastdiagrammen
• Theorie examen
• Dagelijkse controle
• Praktijkinstructie
• Rijvaardigheidsproef
• Lasten oppakken, vervoeren en wegzetten
• Praktijkexamen

Locatie

Amsterdam, Dordrecht, Eindhoven, Groningen, Hengelo, Zwolle of bij
u op locatie

Bijzonderheden

De opleiding duurt 1 dag.

SOG HEFTRUCK
Doel

Instrueren en certificeren van operationele medewerkers.

Bestemd voor

Medewerkers die gebruik maken van een heftruck voor hun
werkzaamheden.

Voorwaarde voor deelname

• Minimum leeftijd: 18 jaar
• In het bezit van B-VCA of VOL-VCA diploma
• In het bezit van Rijbewijs-B

Inhoud

• Specifieke eigenschappen
• Arbowetgeving
• Lastvluchttabellen
• Theorie examen
• Dagelijkse controle
• Praktijkinstructie
• Rijvaardigheidsproef
• Lasten oppakken, vervoeren en wegzetten
• Praktijkexamen

Locatie

Dordrecht

Bijzonderheden

Vanwege de benodigde tijd worden praktijkhandelingen in de
1-daagse cursus nauwelijks geoefend, daarom bieden wij voor
cursisten zonder enige ervaring 2-daagse cursussen aan.

HEFTRUCK MET HEFVERMOGEN > 10 TON
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Riwal Opleidingen
Galvanistraat 35a
3316 GH DORDRECHT
Contact opleidingen Nederland:
+31 (0)78 620 68 68
opleidingen@riwal.com
www.riwal.com

Als je iets wilt bereiken

