TCVT-certificaat Machinist mobiele
telescoopkraan W4-01 (10 en 20 dagen)
Tijdens deze opleiding voor toekomstige bedienaars van Mobiele (telescoop)kranen, worden de toetstermen middels een
theorie –en praktijkinstructie behandeld. Afhankelijk van kennis en de ervaring van de bedienaar, kan dit in een 10- of 20daagse cursus georganiseerd worden. Op de laatste dag wordt door een onafhankelijk examenbureau een theorie –en
praktijkexamen afgenomen. Door het behalen van deze opleiding, is de houder van het certificaat ook gecertificeerd om
hijswerkzaamheden uit te voeren op de autolaadkraan met hijsfunctie(W4-04), grondverzetmachine met hijsfunctie(W4-05),
verreiker met hijsfunctie(W4-07) en de rups(draad)kraan.
Duur:
Voor informatie over welke opleidingsduur het meest geschikt is, kunt u het beste contact met ons opnemen,
telefoonnummer: 0341 - 499 450.

SOMA Bedrijfsopleidingen
Postbus 332
3840 AH Harderwijk

T (0341) 499 450
E info@somabedrijfsopleidingen.nl
I www.somabedrijfsopleidingen.nl

Inhoud

 wettelijke verplichtingen
 begrippen bij verticaal









transport
onderdelen mobiele kraan
hijsgereedschap
aanslaan van lasten
veiligheid
hijstabellen lezen
werken met de mobiele kraan
dagelijks onderhoud
storingen.

Resultaat
Aan het einde van de cursus wordt er
een theorie- en praktijkexamen
afgenomen. Als de cursist het theorieen praktijkexamen heeft behaald, krijgt
hij het TCVT-certificaat/registratie
‘Machinist mobiele kraan'. Het
certificaat is 5 jaar geldig, met telkens
een verlenging op grond van
aantoonbare praktijkervaring en de
verplichte hercertificeringscursus.
TCVT-RA verzorgt de uitgifte van het
certificaat.
LET OP : Per 1-1-2020 wordt het
certificaat / registratie afgegeven door
TCVT-RA.
Het onafhankelijk examenbureau geeft
een aanbeveling af en vervolgens
dient de kandidaten zelf, bij een
positieve aanbeveling, de kosten bij
TCVT-RA te betalen voor het registraat
en DSP-pas, zijnde € 195,- incl. BTW.
Zowel SOMA Bedrijfsopleidingen als
het onafhankelijk examenbureau, heeft
hierin geen enkele betrokkenheid.
TCVT-RA contactgegevens : t 030-290
1624 / e kantoor@tcvt-ra.nl
Locatie
Bij voldoende deelnemers vindt de
cursus plaats op het Bouw & Infra Park
in Harderwijk. De opleiding kan ook
voor een deel in company worden
uitgevoerd.
Maatwerkvariant
SOMA Bedrijfsopleidingen verzorgt
ook TCVT opleidingen in
maatwerkvariant. De opleiding wordt
hierbij afgestemd op de cursist,
machine en/of locatie. Het volgen van
een maatwerkvariant is aan te raden
voor o.a. machinisten die niet in het
bezit zijn van een TCVT-certificaat,

Voor wie?
Machinisten van een mobiele kraan.
Toelatingseisen
Geen.

Duur
10 of 20 dagen (aaneengesloten
werkdagen, inclusief een theorieen praktijkexamen)
Prijs per deelnemer
€ 7400,00
10-dagen:
€ 4.425,20-dagen:
€ 7.400,Vanaf 1-1-2020 zal TCVT-RA de
registratie verwerken bij positieve
aanbevelingen.
Na deze aanbeveling zal TCVT-RA
de registratie (certificering)
organiseren met de
cursist/deelnemer.
Het examenbureau en SOMA
Bedrijfsopleidingen hebben geen
betrokkenheid meer in dit deel van
registratie
• kosten ten behoeve van certificatie
/ registratie = € 195,- (incl. btw)
• deze kosten zijn onder
voorbehoud en de
verantwoordelijkheid van TCVT-RA

Prijs is voor cursusjaar 2020-2021.
Prijzen zijn excl BTW
Cursusdata en aanmelden
www.somabedrijfsopleidingen.nl
Voor informatie of vragen kunt u
contact opnemen met:
Tel: 0341-499450
25-1-2021

maar wel over relevante
praktijkervaring beschikken. Een
maatwerkvariant kan het
opleidingstraject voor hen verkorten.
Om in aanmerking te komen voor een
maatwerkvariant moet de cursist een
assessment (intredetoets) maken.
Hierna kan het traject bepaald worden
dat de machinist kan doorlopen. Voor
meer informatie over
maatwerkvarianten kunt u contact
opnemen met een accountmanager
van SOMA Bedrijfsopleidingen.

