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NoRisk Veiligheidsopleidingen is een professioneel bedrijf dat zich 

gespecialiseerd heeft in het verzorgen van opleidingen op het gebied 

van intern transport, hijsmiddelen, Arbo en veiligheid en herhalings-

opleidingen.

NoRisk Veiligheidsopleidingen is een bedrijf met ervaren opleiders. 

Wij beschikken over een buitengewoon flexibele organisatie.

Onze filosofie is dat bij de bepaling voor het volgen van een cursus, 

nadrukkelijk rekening wordt gehouden met de bedrijfsprocessen. 

Wij slagen er in om cursussen samen te stellen volgens de best denk-

bare prijs-kwaliteitverhouding. In alles wat we doen staat u, de klant, 

centraal. We moedigen onze klanten dan ook aan om actief feedback 

te geven en mee te denken over waardevolle verbeteringen.

WE HOPEN U SNEL ALS NIEUWE 
KLANT TE MOGEN BEGROETEN

NoRisk Veiligheidsopleidingen



Introductie
Vakgebieden 
Investeren in uw medewerkers is belangrijk. Zij zijn tenslotte 
een belangrijke factor binnen uw organisatie. Veiligheid en 
kwaliteit; daar staat NoRisk Veiligheidsopleidingen voor. Wij 
zijn een opleidingsinstituut met een landelijke dekking en 
helpen u graag om het beste uit uw medewerkers te halen. 
Hierbij staat veiligheid en kwaliteit voorop.

NoRisk Veiligheidsopleidingen biedt opleidingen 
en cursussen op drie vakgebieden: 
- Intern transport

- Hijsmiddelen

- Arbo en veiligheid 

Open opleidingen en incompany 
Om aan uw wensen tegemoet te komen organiseren wij 
zowel open opleidingen als incompany opleidingen. Alle 
opleidingen zijn ontwikkeld voor medewerkers die nieuwe 
kennis en vaardigheden graag toe willen passen in hun eigen 
werksituatie en voor wie veiligheid voorop staat. 

 
Verder biedt NoRisk Veiligheidsopleidingen:
- Flexibiliteit in planning en uitvoering

- Snelle verwerking van cursistgegevens en geen wachtlijst

- Een goede prijs-kwaliteitverhouding

- Opleidingslocaties door het hele land.

Onze opleidingen worden verzorgd door instructeurs 
met jarenlange praktijkervaring. Ook werken zij mee 
aan de ontwikkeling van de opleidingen van NoRisk 
Veiligheidsopleidingen. Door hun ervaring weten zij als 
geen ander hoe ze hun kennis en vaardigheden kunnen 
overbrengen op
de cursisten. 

Voor het complete aanbod verwijzen wij u 
graag naar onze website: www.nrvo.nl

Bezoekadres:
Schurinkstraat 22b 
7731 GD Ommen

Telefoon: 0529 820210
Website: www.noriskveiligheidsopleidingen.nl
E-mail: info@nrvo.nl

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met NoRisk Veiligheidsopleidingen
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Intern transport 
NoRisk Veiligheidsopleidingen is gespecialiseerd in opleidingen voor intern transport. Onze opleidingen zijn zeer praktijkgericht. 
Tijd is geld en daarom bieden wij de mogelijkheid om de opleidingen in heel Nederland te volgen. Er zal dus altijd een opleidingsplek bij 
u in de buurt zijn. Ook is er de mogelijkheid om de opleiding incompany te doen: in uw eigen bedrijf.

De Arbowet 
De werkgever is verplicht personen die met een intern transportmiddel werken voldoende en aantoonbaar te instrueren. Medewerkers 
voldoen aan deze eisen met een adequate opleiding voor het besturen van en het veilig werken met een hef- of reachtruck.

Citaat uit Arbo-Informatieblad 14 (A.I. 14):
4.3.2. Betreffende medewerkers moeten met de bediening van het transportmiddel en de aard der werkzaamheden vertrouwd zijn en 
moeten bekend zijn met de bedieningsvoorschriften en met de bedrijfsreglementen. De werkgever is daarom verplicht de betreffende 
medewerkers grondig te (doen) instrueren. De wetgeving vereist hier een specifieke deskundigheid, waarbij de werkgever zelf de inhoud 
en uitvoering mag invullen, maar daarvoor ook verantwoordelijk wordt gesteld. In de praktijk betekent dit dat bijvoorbeeld heftruck-

chauffeurs wordt geadviseerd een opleiding met diploma of certificaat te laten volgen.

4.3.2.Gebruikers dan wel bestuurders van gemotoriseerde transportmiddelen moeten gezien de potentiële gevaren minimaal zestien 
jaar zijn. (Let op: ook jeugdigen van zestien en zeventien jaar mogen dus transportmiddelen gebruiken en besturen, mits zij zodanig 
zijn geïnstrueerd en zodanig onder deskundig toezicht staan, dat de geïnventariseerde verhoogde risico’s voor jeugdigen afdoende 

worden voorkomen).

Een opleiding kiezen
De Arbowet en verzekeraars stellen bepaalde eisen aan de opleidingen voor hef- en reachtruckchauffeurs. Bovendien zijn er 
vele certificaten te behalen. Een algemeen officiëel heftruckrijbewijs bestaat niet.

Met onderstaand schema helpen we u een keuze te maken:

Heeft u zelf het 
transportmiddel 
ter beschikking?

Bent u al in het 
bezit van een 

geldig certificaat?

Heeft u ervaring?

Basisopleiding

Herhalingsopleiding

Incompany
1 uurs certificering

Incompany training

Incompany

Open opleiding

Ja Ja

Nee Nee

Nee



opleidingslocaties 
Een belangrijke service van NoRisk Veiligheidsopleidingen is het bieden van een zeer goede 
en uitgebreide landelijke dekking. Uw medewerkers hoeven niet ver te reizen om één van 
de opleidingslocaties te bereiken. Ook is er de mogelijkheid om de instructeur naar uw bedrijf 
te laten komen voor een incompany opleiding. Kan uw medewerker onverwachts de incompany 
opleiding niet bijwonen, dan kunt u hem of haar aanmelden voor een cursus bij één van 
de opleidingslocaties. Tevens komen wij voor 1 persoon naar uw locatie.

Alkmaar - Amersfoort - Amsterdam - Almere - Assen - Dalfsen - Deventer - Doetinchem - Drachten 
- Ede - Etten-Leur - Eindhoven - Geleen - Gorinchem - Hardenberg - Heerenveen - Heerlen - Hengelo - 
Houten - Ommen (kantoor) - Schiedam - Tilburg - Venlo - Venray - Wijchen - Zoetermeer - Zwolle 
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alle incompany opleidingen

Autolaadkraan Bobcat Containertruck (combi) Hoogbouwtruck

Elektrotrekker EPT en stapelaar Heftruck Hoogwerker

Hijsen Laadschop Minigraver Orderpicker

Reachtruck Reachstacker Verreiker Zijlader

ook mogelijk voor de 1 uurs certificering



heftruck Opleidingen

1-uurs certificering heftruck / incompany

Herhalingsopleiding heftruck

Herhalingsopleiding heftruck en reachtruck

Beginnersopleiding heftruck

Beginnersopleiding heftruck en reachtruck

1

2

3

4

5

9



Bespaar tijd en geld...

Medewerkers op uw eigen werkvloer in 
slechts 1 uur (her)certificeren.

Doordat wij dankzij onze nieuwe, unieke methode uw werk- 
nemers binnen 1 uur op uw locatie kunnen (her)certificeren  
bespaart u flink op uw loon- en opleidingskosten. Uw medewerkers  
zijn immers maar 1 uur uit de roulatie en kunnen daarna weer  

direct aan de slag.

Certificering heftruck
De certificering is voor personen die tijdens hun werkzaamheden 
gebruikmaken van een heftruck, maar nog niet in het bezit zijn 
van een geldig certificaat. Tevens is deze certificering ook bedoeld 
voor personen die al over een heftruckcertificaat beschikken maar 
waarvan de geldigheid is of gaat verlopen.

Uiteraard voldoen onze certificeringen aan alle eisen gesteld door 
de Arbowet en arbeidsinspectie. Uw medewerker ontvangt van 
ons een veiligheidscertificaat (na een positieve uitkomst).

Voor intern transportmiddelen geldt een geldigheidsduur van 5 
jaar, voor BHV 1 jaar en voor het VCA-certificaat 10 jaar.

Naast het certificaat voor de medewerker ontvangt u als werk- 
gever ook een gepersonaliseerde competentierapportage waarin 
de vaardigheden van uw medewerker(s) staan beschreven. Deze 
kunt u bij een inspectie gebruiken om de (specifieke) deskundig-
heid van uw medewerker aan te tonen.

Mochten uw medewerkers géén ervaring hebben, dan kunnen wij 
voor deze personen ook een incompany opleiding verzorgen.

1-uurs certificering heftruck
incompany opleiding
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Herhalingsopleiding Heftruck

Herhalingsopleiding Heftruck
De herhalingsopleiding heftruck is voor personen die al in het  
bezit zijn van een heftruckcertificaat en waarvan binnenkort de 
geldigheid gaat of is verlopen. Een heftruckchauffeur die aan de 
eisen van de Arbowet en verzekeraars wil voldoen kan de her-
halingsopleiding veilig werken met de heftruck volgen en zo de  
geldigheid van het heftruckcertificaat verlengen.

Opleidingsgegevens en heftruckcertificaat
De herhalingsopleiding heftruck bedraagt 1 halve dag van: 09:00 
- 12:30 uur. Tijdens deze heftruckopleiding worden praktijk en 
theorie afgewisseld maar ligt de nadruk op de praktijkoefeningen. 
Deze opleidingsdag wordt afgesloten met een examen. De geldig-
heid van een heftruckcertificaat is vijf jaar.

Let op!: Uw certificaat mag maximaal 3 maanden zijn verlopen.

Inhoud Theorie
- Veiligheid A.I. 14 en Arbowet
- Eventuele wijzigingen wet
- Verkeersvoorschriften
- Lastgrafiek en belasten van trucks

Inhoud Praktijk
- Onderhoud batterij en motor
- Dagelijkse controle
- Bediening en besturing truck
- Koud stapelen, pallet- en inrijstellingen
- Laden en lossen van containers en trailers
- Bewustwording van gevaren en risico`s

Locaties
Almere  -  Drachten  -  Ede  -  Eindhoven  -  Gorinchem   
Hengelo  -  Venray  -  Zoetermeer  -  Zwolle 



Herhalingsopleiding 
Heftruck en Reachtruck
De herhalingsopleiding is voor personen die al in het bezit zijn van 
een heftruck en reachtruckcertificaat en waarvan binnenkort de 
geldigheid gaat of is verlopen. Een heftruck en reachtruckchauf-
feur die aan de eisen van de Arbowet en verzekeraars wil voldoen 
kan de herhalingsopleiding heftruck en reachtruck volgen en zo de 
geldigheid van zijn heftruck en reachtruckcertificaat  verlengen. 
In het kader van de Arbowet is een onderneming verplicht me-
dewerkers grondig te instrueren met betrekking tot een hef- en  
reachtruck.

Opleidingsgegevens en heftruckcertificaat 
en reachtruckcertificaat
De herhalingsopleiding heftruck en reachtruck bedraagt een halve 
dag van: 09:00 -12:30 uur. Tijdens deze opleiding worden praktijk 
en theorie afgewisseld maar ligt de nadruk op de praktijkoefenin-
gen. Deze opleidingsdag heftruck en reachtruck wordt afgesloten 
met een examen. De geldigheid van een heftruckcertificaat en  
reachtruckcertificaat is vijf jaar.

Let op!: Uw certificaat mag maximaal 3 maanden zijn verlopen.

Inhoud Theorie
- Veiligheid A.I. 14 en Arbowet
- Eventuele wijzigingen wet
- Verkeersvoorschriften
- Lastgrafiek en belasten van trucks

Inhoud Praktijk
- Onderhoud batterij en motor
- Dagelijkse controle
- Bediening en besturing truck
- Koud stapelen, pallet- en inrijstellingen
- Laden en lossen van containers en trailers
- Bewustwording van gevaren en risico`s

Locaties
Almere  -  Drachten  -  Ede  -  Eindhoven  -  Gorinchem   
Hengelo  -  Venray  -  Zoetermeer  -  Zwolle 

Herhalingsopleiding 
voor de hef- en reachtruck
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beginnersopleiding Heftruck

Veilig werken met de Heftruck
De heftruckopleiding is voor personen die geen of weinig ervaring 
hebben in het besturen van een heftruck. Een persoon die aan de 
eisen van de Arbowet en verzekeraars wil voldoen kan de oplei-
ding veilig werken met de heftruck volgen en zo het heftruckcer-
tificaat halen. In het kader van de Arbowet is een onderneming 
verplicht medewerkers grondig te instrueren met betrekking tot 
een heftruck.

Opleidingsgegevens en heftruckcertificaat
De heftruckopleiding bedraagt 1 dag van: 09:00 - 16:00 uur. Tijdens 
deze heftruckopleiding worden praktijk en theorie afgewisseld 
maar ligt de nadruk op de praktijkoefeningen. Deze opleidingsdag 
heftruck wordt afgesloten met een examen. De geldigheid van een 
heftruckcertificaat is vijf jaar.

Code95
Voor de nascholing Code95 Richtlijn vakbekwaamheid kan deze 
opleiding in aanmerking komen.

Inhoud Theorie
- Veiligheid A.I. 14 en Arbowet
- Dagelijkse controle
- Vakkennis
- Schades en kosten
- Verkeersvoorschriften
- Lastgrafiek en belasten van trucks

Inhoud Praktijk
-Onderhoud batterij en motor
- Dagelijkse controle
- Bediening en besturing truck
- Koud stapelen, pallet- en inrijstellingen
- Laden en lossen van containers en trailers
- Bewustwording van gevaren en risico`s

Locaties
Almere  -  Drachten  -  Ede  -  Eindhoven  -  Gorinchem   
Hengelo  -  Venray  -  Zoetermeer  -  Zwolle 



Veilig werken met de 
Heftruck en Reachtruck
De heftruck en reachtruck opleiding is voor personen die geen of 
weinig ervaring hebben in het besturen van een heftruck en re-
achtruck. Een persoon die aan de eisen van de Arbowet en verzeke-
raars wil voldoen kan de opleiding veilig werken met de heftruck 
en reachtruck volgen en zo het heftruckcertificaat en reachtruck-
certificaat halen (heftruckdiploma en reachtruckdiploma). In het 
kader van de Arbowet is een onderneming verplicht medewerkers 
grondig te instrueren met betrekking tot een heftruck en reacht-
ruck.

Opleidingsgegevens en heftruckcertificaat 
en reachtruckcertificaat
De heftruck en reachtruckopleiding bedraagt 1 dag van: 09:00 - 
16:00 uur. Tijdens deze heftruck en reachtruckopleiding worden 
praktijk en theorie afgewisseld maar ligt de nadruk op de praktij-
koefeningen. Deze heftruck en reachtruck opleidingsdag worden 
afgesloten met een examen. De geldigheid van een heftruckcerti-
ficaat en reachtruckcertificaat is vijf jaar.

Code95
Voor de nascholing Code95 Richtlijn vakbekwaamheid kan deze 
opleiding in aanmerking komen.

Inhoud Theorie
- Veiligheid A.I. 14 en Arbowet
- Dagelijkse controle
- Vakkennis
- Schades en kosten
- Verkeersvoorschriften
- Lastgrafiek en belasten van trucks

Inhoud Praktijk
- Onderhoud batterij en motor
- Dagelijkse controle
- Bediening en besturing truck
- Koud stapelen, pallet- en inrijstellingen
- Laden en lossen van containers en trailers
- Bewustwording van gevaren en risico`s

Locaties
Almere  -  Drachten  -  Ede  -  Eindhoven  -  Gorinchem  
Hengelo  -  Venray  -  Zoetermeer  -  Zwolle 

Beginnersopleiding 
voor de hef- en reachtruck
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reachtruck Opleidingen

1-uurs certificering reachtruck / incompany

Herhalingsopleiding reachtruck

Beginnersopleiding reachtruck

1

2

3



Bespaar tijd en geld...

Medewerkers op uw eigen werkvloer in 
slechts 1 uur (her)certificeren.

Doordat wij dankzij onze nieuwe, unieke methode uw medewerkers 
binnen 1 uur op uw locatie kunnen (her)certificeren bespaart 
u flink op uw loon- en opleidingskosten. Uw medewerkers zijn 
immers maar 1 uur uit de roulatie en kunnen daarna weer direct 

aan de slag.

Certificering reachtruck
De certificering is voor personen die tijdens hun werkzaamheden 
gebruikmaken van een reachtruck, maar nog niet in het bezit zijn 
van een geldig certificaat. Tevens is deze certificering ook bedoeld 
voor personen die al over een reachtruckcertificaat beschikken 
maar waarvan de geldigheid is of gaat verlopen.

Uiteraard voldoen onze certificeringen aan alle eisen gesteld door 
de Arbowet en arbeidsinspectie. Uw medewerker ontvangt van 
ons een veiligheidscertificaat (na een positieve uitkomst).

Voor intern transportmiddelen geldt een geldigheidsduur van 5 
jaar, voor BHV 1 jaar en voor het VCA-certificaat 10 jaar.

Naast het certificaat voor de medewerker ontvangt u als werkgever 
ook een gepersonaliseerde competentierapportage waarin de 
vaardigheden van uw medewerker(s) staan beschreven. Deze kunt 
u bij een inspectie gebruiken om de (specifieke) deskundigheid 
van uw medewerker aan te tonen.

Mochten uw medewerkers géén ervaring hebben, dan kunnen wij 
voor deze personen ook een incompany opleiding verzorgen.

1-uurs certificering reachtruck
incompany opleiding
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herhalingsopleiding reachtruck

Herhalingsopleiding Reachtruck
De reachtruckopleiding is voor personen die al in het bezit zijn 
van een reachtruckcertificaat en waarvan binnenkort de geldig-
heid gaat of is verlopen. Een reachtruckchauffeur die aan de eisen 
van de Arbowet en verzekeraars wil voldoen kan de herhalings- 
opleiding reachtruck volgen en zo de geldigheid van zijn reach- 
truckcertificaat verlengen.

Opleidingsgegevens en 
reachtruckcertificaat
De herhalingsopleiding reachtruck bedraagt een halve dag van:  
09:00 - 12:30 uur. Tijdens deze reachtruckopleiding worden prak-
tijk en theorie afgewisseld maar ligt de nadruk op de praktijkoefe-
ningen. Deze opleidingsdag reachtruck wordt afgesloten met een 

examen. De geldigheid van een reachtruckcertificaat is vijf jaar.

Let op!: Uw certificaat mag maximaal 3 maanden zijn verlopen.

Inhoud Theorie
- Veiligheid A.I. 14 en Arbowet
- Eventuele wijzigingen wet
- Verkeersvoorschriften
- Lastgrafiek en belasten van trucks

Inhoud Praktijk
- Onderhoud batterij en motor
- Dagelijkse controle
- Bediening en besturing truck
- Koud stapelen, pallet- en inrijstellingen
- Laden en lossen van containers en trailers
- Bewustwording van gevaren en risico`s

Locaties
Almere  -  Drachten  -  Ede  -  Eindhoven  -  Gorinchem   
Hengelo  -  Venray  -  Zoetermeer  -  Zwolle 



Veilig werken met de reachtruck
De reachtruckopleiding is voor personen die geen of weinig  ervaring  
hebben in het besturen van een reachtruck. De Arbowet spreekt 
over specifieke deskundigheid dat betekent dat personen met een 
heftruckcertificaat niet op een reachtruck mogen rijden. In het 
kader van de Arbowet is een onderneming verplicht medewerkers 
grondig te instrueren met betrekking tot een reachtruck.

Opleidingsgegevens en 
reachtruckcertificaat
De reachtruckopleiding bedraagt 1 dag van: 09:00 - 16:00 uur.  
Deze opleidingsdag reachtruck wordt afgesloten met een examen. 
De geldigheid van een reachtruckcertificaat is vijf jaar.

Code95
Voor de nascholing Code95 Richtlijn vakbekwaamheid kan deze 
opleiding in aanmerking komen.

Inhoud Theorie
- Veiligheid A.I. 14 en Arbowet
- Dagelijkse controle
- Vakkennis
- Schades en kosten
- Verkeersvoorschriften
- Lastgrafiek en belasten van trucks

Inhoud Praktijk
- Onderhoud batterij en motor
- Dagelijkse controle
- Bediening en besturing truck
- Koud stapelen, pallet- en inrijstellingen
- Bewustwording van gevaren en risico`s

Locaties
Almere  -  Drachten  -  Ede  -  Eindhoven  -  Gorinchem 
Hengelo  -  Venray  -  Zoetermeer  -  Zwolle 

beginnersopleiding reachtruck
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hoogwerker Opleidingen

1-uurs certificering hoogwerker / incompany

Herhalingsopleiding hoogwerker

Beginnersopleiding hoogwerker

1

2

3



Bespaar tijd en geld...

Medewerkers op uw eigen werkvloer in 
slechts 1 uur (her)certificeren.

Doordat wij dankzij onze nieuwe, unieke methode uw medewerkers 
binnen 1 uur op uw locatie kunnen (her)certificeren bespaart 
u flink op uw loon- en opleidingskosten. Uw medewerkers zijn 
immers maar 1 uur uit de roulatie en kunnen daarna weer direct 

aan de slag.

Certificering hoogwerker
De certificering is voor personen die tijdens hun werkzaamheden 
gebruikmaken van een hoogwerker, maar nog niet in het bezit zijn 
van een geldig certificaat. Tevens is deze certificering ook bedoeld 
voor personen die al over een hoogwerker certificaat beschikken 
maar waarvan de geldigheid is of gaat verlopen.

Uiteraard voldoen onze certificeringen aan alle eisen gesteld door 
de Arbowet en arbeidsinspectie. Uw medewerker ontvangt van 
ons een veiligheidscertificaat (na een positieve uitkomst).

Voor intern transportmiddelen geldt een geldigheidsduur van 5 
jaar, voor BHV 1 jaar en voor het VCA-certificaat 10 jaar.

Naast het certificaat voor de medewerker ontvangt u als werkgever 
ook een gepersonaliseerde competentierapportage waarin de 
vaardigheden van uw medewerker(s) staan beschreven. Deze kunt 
u bij een inspectie gebruiken om de (specifieke) deskundigheid 
van uw medewerker aan te tonen.

Mochten uw medewerkers géén ervaring hebben, dan kunnen wij 
voor deze personen ook een incompany opleiding verzorgen.

1-uurs certificering hoogwerker
incompany opleiding
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herhalingopleiding Hoogwerker

Veilig werken met de Hoogwerker
De hoogwerker opleiding is voor personen al in het bezit zijn 
van een hoogwerker certificaat en waarvan de geldigheid gaat 
of is verlopen. Elke persoon of organisatie die aan de eisen 
van de Arbowet en verzekeraars wil voldoen kan de opleiding 
veilig werken met de hoogwerker volgen en zo het hoogwerker 
certificaat halen. In het kader van de Arbowet is een onderneming 
verplicht medewerkers grondig te instrueren met betrekking tot 
een hoogwerker. U voorkomt dat tijdens uitvoering het werk door 
de medewerkers moet worden stilgelegd omdat zij niet over de 
juiste papieren beschikken. De kandidaten worden getraind in het 
bedienen van 3 verschillende categorieën hoogwerkers(categorie 
1A, 3A en 3B). De statische boom hoogwerker (1B), mobiele 
verticale hoogwerker (3A) en de mobiele boom hoogwerker (3B).

Opleidingsgegevens en Hoogwerker 
certificaat
De opleiding veilig werken met de hoogwerker bedraagt een halve 
dag van: 09:00 - 12:30 uur. Tijdens deze hoogwerker opleiding 
worden praktijk en theorie afgewisseld maar ligt de nadruk op 
de praktijkoefeningen. Deze opleidingsdag hoogwerker wordt 
afgesloten met een examen. De geldigheid van een hoogwerker 
certificaat is vijf jaar.

Let op!: Uw certificaat mag maximaal 3 maanden zijn verlopen.

Inhoud Theorie
- Veiligheid A.I. 14 en Arbowet
- Typen en modellen
- Inspectie voor het gebruik
- Veiligheidseisen m.b.t. het gebruik
- Selectievolgorde
- Definitie en inzetbaarheid hoogwerkers

Inhoud Praktijk
- Bewustwording van gevaren en risico’s
- Bewegingen van het hef vlak
- Visuele inspectie
- Functietest
- Praktijkoefeningen
- Uitvoeringsafhankelijke oefeningen

Locaties
Almere  -  Drachten  -  Ede  -  Eindhoven  -  Gorinchem 
Zoetemeer  -  Zwolle



Veilig werken met de Hoogwerker
De hoogwerker opleiding is voor personen die geen of weinig 
ervaring hebben in het besturen van een hoogwerker. Elke persoon 
of organisatie die aan de eisen van de Arbowet en verzekeraars 
wil voldoen kan de opleiding veilig werken met de hoogwerker 
volgen en zo het hoogwerker certificaat halen. In het kader van 
de Arbowet is een onderneming verplicht medewerkers grondig 
te instrueren met betrekking tot een hoogwerker. U voorkomt dat 
tijdens uitvoering, het werk door de medewerkers moet worden 
stilgelegd omdat zij niet over de juiste papieren beschikken.

Opleidingsgegevens en Hoogwerker 
certificaat
De opleiding veilig werken met de hoogwerker bedraagt 1 dag 
van: 09:00 - 16:00 uur. Tijdens deze hoogwerker opleiding 
worden praktijk en theorie afgewisseld maar ligt de nadruk op 
de praktijkoefeningen. Deze opleidingsdag hoogwerker wordt 
afgesloten met een examen. De geldigheid van een hoogwerker 
certificaat is vijf jaar.

Code95
Voor de nascholing Code95 Richtlijn vakbekwaamheid kan deze 
opleiding in aanmerking komen.

Inhoud Theorie
- Veiligheid A.I. 14 en Arbowet
- Typen en modellen
- Inspectie voor het gebruik
- Veiligheidseisen m.b.t. het gebruik
- Selectievolgorde
- Definitie en inzetbaarheid hoogwerkers

Inhoud Praktijk
- Bewustwording van gevaren en risico’s
- Bewegingen van het hef vlak
- Visuele inspectie
- Functietest
- Praktijkoefeningen
- Uitvoeringsafhankelijke oefeningen

Locaties
Almere  -  Drachten  -  Ede  -  Eindhoven  -  Gorinchem    
Zoetemeer  -  Zwolle

beginnersopleiding Hoogwerker
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hijsOpleidingen
veilig aanslaan van lasten

1-uurs certificering hijsen / incompany

Opleiding veilig hijsen / aanslaan van lasten
(Beginner + gevorderden)

1

2



Bespaar tijd en geld...

Medewerkers op uw eigen werkvloer in 
slechts 1 uur (her)certificeren.

Doordat wij dankzij onze nieuwe, unieke methode uw medewerkers 
binnen 1 uur op uw locatie kunnen (her)certificeren bespaart 
u flink op uw loon- en opleidingskosten. Uw medewerkers zijn 
immers maar 1 uur uit de roulatie en kunnen daarna weer direct 

aan de slag.

Certificering hijsen
De certificering is voor personen die tijdens hun werkzaamheden 
hijsen en lasten aanslaan, maar nog niet in het bezit zijn van een 
geldig certificaat. Tevens is deze certificering ook bedoeld voor 
personen die al over een hijscertificaat beschikken maar waarvan 
de geldigheid is of gaat verlopen.

Uiteraard voldoen onze certificeringen aan alle eisen gesteld door 
de Arbowet en arbeidsinspectie. Uw medewerker ontvangt van 
ons een veiligheidscertificaat (na een positieve uitkomst).

Voor intern transportmiddelen geldt een geldigheidsduur van 5 
jaar, voor BHV 1 jaar en voor het VCA-certificaat 10 jaar.

Naast het certificaat voor de medewerker ontvangt u als werkgever 
ook een gepersonaliseerde competentierapportage waarin de 
vaardigheden van uw medewerker(s) staan beschreven. Deze kunt 
u bij een inspectie gebruiken om de (specifieke) deskundigheid 
van uw medewerker aan te tonen.

Mochten uw medewerkers géén ervaring hebben, dan kunnen wij 
voor deze personen ook een incompany opleiding verzorgen.

1-uurs certificering hijsen
incompany opleiding
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opleiding veilig Hijsen
veilig aanslaan van lasten

Opleiding Veilig Hijsen
De opleiding veilig hijsen is voor beginners + gevorderden. Elke 
persoon of organisatie die aan de eisen van de Arbowet en ver-
zekeraars wil voldoen kan de opleiding veilig hijsen volgen en zo 
het hijscertificaat halen. In het kader van de Arbowet is een on-
derneming verplicht medewerkers grondig te instrueren met be-
trekking tot het verplaatsen van lasten. U voorkomt dat tijdens 
uitvoering het werk door de medewerkers moet worden stilgelegd 
omdat zij niet over de juiste papieren beschikken.

Opleidingsgegevens en certificaat Veilig 
Hijsen
De opleiding veilig hijsen / veilig aanslaan van lasten bedraagt 1 
dagdeel van: 07:00 - 10:30 uur of 11:00 - 14:30 uur. Tijdens deze op-
leiding veilig hijsen worden praktijk en theorie afgewisseld maar 
ligt de nadruk op de praktijkoefeningen. Deze opleidingsdag veilig 
hijsen wordt afgesloten met een examen. De geldigheid van een 
certificaat veilig hijsen is vijf jaar.

Inhoud Theorie
Veiligheid A.I. 17 en Arbowet
Hijswerktuigen
Behandelen van lasten
Maximale werkbelasting
Hijsbanden en kettingen

Inhoud Praktijk
Bewustwording van gevaren en risico`s
Het aanslaan van lasten
Het verplaatsen van lasten
Veiligheidsaspecten

Gebruik van hulpmiddelen

Locaties
Amsterdam  -  Ede  -  Eindhoven  -  Etten-leur  -  Hengelo 
Houten  -  Schiedam  -  Tilburg  -  Zwolle



BHV Opleidingen

2-uurs certificering BHV-herhaling

4-uurs certificering BHV-nieuw

1-daagse opleiding BHV / incompany

1

2

3
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2-uurs certificering bhv-herhaling

Uw vaardigheden en kennis uit de basiscursus opfrissen in een 
interactieve en zeer praktijkgerichte training. Aan deze cursus 

kunt u individueel deelnemen.

Inhoud Theorie 
Vijf taken
Eerste hulp
Bewustzijnsstoornissen
Circulatie- en ademhalingsstoornissen
Overige aandoeningen

Inhoud Praktijk
Blusoefeningen met praktijktoets
Ontruiming
Communicatie

Locaties
Dalfsen  -  Hardenberg  -  Ommen



Nog sneller uw BHV-certificaat behalen! Kies voor de combinatie 
van E-learning en een praktijkdag. Theorie online of in een fysiek 

boek wanneer het u uitkomt. Snel, eenvoudig en compleet.

Inhoud Theorie 
Vijf taken
Eerste hulp
Bewustzijnsstoornissen
Circulatie- en ademhalingsstoornissen
Overige aandoeningen

Inhoud Praktijk
Blusoefeningen met praktijktoets
Ontruiming
Communicatie

Locaties
Dalfsen  -  Hardenberg  -  Ommen

4-uurs certificering bhv-nieuw
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1-daagse opleiding BHv

Bedrijfshulpverlener

Op het gebied van bedrijfshulpverlening is ieder bedrijf verplicht 
om maatregelen te treffen. U moet daarom één of meerdere 
medewerkers aan stellen als bedrijfshulpverlener (bhv’er). Zij 
helpen in geval van brand, evacuatie of ongevallen.

In geval van nood is de bhv-er opgeleid om klanten en medewerkers 
in veiligheid te brengen. Ook weet de bhv-er hoe hij/zij eerste hulp 
moet verlenen bij een ongeval. Een goed opgeleide bhv-er kan ook 
reanimeren. Deze opleiding voldoet aan de richtlijnen van het 
NIBHV.

Opleidingsgegevens en bhv certificaat

De training BHV bedraagt 1 dag van: 08:00 - 16:30 uur. Tijdens deze 
BHV training worden praktijk en theorie afgewisseld maar ligt de 
nadruk op de praktijkoefeningen.

Deze training BHV wordt afgesloten met een examen. De 
geldigheid van een BHV certificaat is 1 jaar.

Inhoud Theorie 
Vijf taken
Eerste hulp
Bewustzijnsstoornissen
Circulatie- en ademhalingsstoornissen
Overige aandoeningen

Inhoud Praktijk
Ontruiming
Communicatie

Locaties en Startdata
Deze opleiding is zeer geschikt om incompany uit te voeren.
Voor de prijs van een opleiding incompany maken wij graag een 
vrijblijvende offerte voor u.

Ook mogelijk incompany!



VCA Opleidingen

VCA-Basis

VCA-Vol

1

2
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VCA-basis

Werk je dagelijks volgens de VCA richtlijnen of beschik je over 
een (bijna) verlopen certificaat, dan is dit voor jou een geschikte 
opleiding.

VCA-Basis
Met deze 1-daagse opleiding kun je het diploma Basisveiligheid 
VCA behalen of met 10 jaar verlengen. Voor medewerkers van een 
aannemer, contractor of opdrachtgever die het VCA-certificaat 
verplicht stelt.

Opleidingsgegevens en VCA certificaat
Doordeweeks van 08:30 – 16:00 uur + examen van 16:30 tot 
17:30 uur. Deze opleiding VCA wordt afgesloten met een examen. 
De geldigheid van een VCA certificaat / diploma is 10 jaar.

Inhoud Theorie
Arbowetgeving
Gevaarlijke stoffen & etikettering
Veilig werken met elektriciteit
Brand- en explosiegevaar
Werken in besloten ruimten
Werkplekeisen algemeen
Hijs- en hefwerktuigen
Werken op hoogte
Handgereedschap & gereedschapsmachines
Persoonlijke beschermingsmiddelen

Inhoud Praktijk
Deze opleiding bestaat alleen uit theorie.

Locaties
Alkmaar  -  Amersfoort  -  Almere  -  Amsterdam  -  Apeldoorn  
Arnhem  -  Breda  -  Den Bosch  -  Den Haag  -  Drachten  -  Eindhoven  
Goes  -  Gorinchem  -  Groningen  -  Hengelo  -  Nijmegen   
Rotterdam  -  Capelle aan de IJssel  -  Utrecht  -  Venray  -  Zwolle

Code95
Voor de nascholing Code95 Richtlijn vakbekwaamheid kan deze 
opleiding in aanmerking komen.

Ook mogelijk incompany!



Werk je dagelijks volgens de VCA richtlijnen of beschik je over 
een (bijna) verlopen certificaat, dan is dit voor jou een geschikte 
opleiding.

VCA-VOL
Met deze 1-daagse opleiding kun je het diploma VCA VOL behalen 
of met 10 jaar verlengen. Voor medewerkers van een aannemer, 

contractor of opdrachtgever die het VCA-certificaat verplicht stelt.

Opleidingsgegevens en VCA certificaat
Doordeweeks van 08:30 – 16:00 uur + examen van 16:30 tot 
17:45 uur. Deze opleiding VCA wordt afgesloten met een examen. 
De geldigheid van een VCA certificaat / diploma is 10 jaar.

Inhoud Theorie
- Arbeidsomstandigheden- en milieuwetgeving
- Ergonomie
- Veilig werken met elektriciteit
- Brand- en explosiegevaar
- Werken in besloten ruimten
- Werkplekeisen algemeen
- Hijs- en hefwerktuigen
- Werken op hoogte
- Handgereedschap & gereedschapsmachines
- Persoonlijke beschermingsmiddelen

Inhoud Praktijk
Deze opleiding bestaat alleen uit theorie.

Locaties
Alkmaar  -  Amersfoort  -  Almere  -  Amsterdam  -  Apeldoorn  
Arnhem  -  Breda  -  Den Bosch  -  Den Haag  -  Drachten  -  Eindhoven  
Goes  -  Gorinchem  -  Groningen  -  Hengelo  -  Nijmegen   
Rotterdam  -  Capelle aan de IJssel  -  Utrecht  -  Venray  -  Zwolle

Code95
Voor de nascholing Code95 Richtlijn vakbekwaamheid kan deze 
opleiding in aanmerking komen. 

VCA-vol + E-learning
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Algemene informatie
scholingsfondsen en esf

Algemene informatie

Scholingsfondsen en ESF

1

2



algemene informatie

Op al onze aanbiedingen en leveringen zijn onze algemene 
voorwaarden van toepassing, gedeponeerd bij de Kamer van 
Koophandel te Zwolle (nummer 52922642). Deze voorwaarden 
worden op aanvraag kostenloos toegezonden. 

Offerte aanvraag
U kunt ook via onze website www.nrvo.nl een offerte aanvragen. 
De offerteaanvraag ontvangen wij graag volledig ingevuld, wij 

streven ernaar u binnen één werkdag de offerte toe te sturen.
(Zie algemene voorwaarden op onze website.)

Veiligheid
De deelnemer wordt geacht de veiligheidsinstructies en -normen 
te volgen. Bij weigering van deze inachtneming is de aansprake-
lijkheid volledig voor rekening van de deelnemer. 

(Zie algemene voorwaarden op onze website.)

Uitvallen
NoRisk Veiligheidsopleidingen is niet verantwoordelijk voor het 
uitvallen van de lessen van een opleiding. U kunt geen financieel 
beroep op ons doen bij het uitvallen van een les. Uiteraard zal No-
Risk Veiligheidsopleidingen al het mogelijke doen om het plotse-
ling uitvallen van lessen te voorkomen.
(Zie algemene voorwaarden op onze website.)

Aansprakelijkheid
NoRisk Veiligheidsopleidingen is niet aansprakelijk voor eventu-
ele diefstal of schade die tijdens de les kan worden veroorzaakt 
aan uw eigendommen. U dient te allen tijde zorg te dragen voor 
uw eigendommen. 
(Zie algemene voorwaarden op onze website.)

Annuleringsregeling
Zie algemene voorwaarden op onze website.
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Per scholingsfonds staat aangegeven welke cursussen vergoed 
worden en hoe hoog de vergoedingen zijn.

1. Scholingsfonds Cordares
Dit scholingsfonds geldt alleen voor medewerkers in het bouw-cao 
(uta-cao niet). Binnen deze scholingsfonds worden de VCA-, BHV- 
en EHBO-cursussen niet vergoed. 

De overige cursussen worden vergoed tegen€ 273,00 / per 
cursusdag, bij een leeftijd van 22 jaar of ouder. 

• Bij een leeftijd van 21 jaar bedraagt de vergoeding: € 253,00

• Bij een leeftijd van 20 jaar bedraagt de vergoeding: € 233,00

• Bij een leeftijd van 19 jaar bedraagt de vergoeding: € 217,00

• Bij een leeftijd van 18 jaar bedraagt de vergoeding: € 201,00

• Bij een leeftijd van 17 jaar bedraagt de vergoeding: € 185,00

• Bij een leeftijd van 16 jaar bedraagt de vergoeding: € 177,00

Deze vergoeding wordt verstrekt bij cursussen op maandag t/m 
vrijdag en uitsluitend overdag gevolgd. Op zaterdagen in de 
avonduren is er een aangepaste vergoeding van toepassing.
Wie regelt deze aanvraag: De opleider

2. Scholingsfonds SOOB
De onderstaande cursussen worden vergoed met het aangegeven 
bedrag.
•  Rijvaardigheid inclusief Het Nieuwe Rijden   € 100,00

•  Rijoptimalisatie Schadepreventie   € 100,00 
•  Rijoptimalisatie Defensief Rijden   € 100,00 
•  Rijoptimalisatie Behaviour Based Safety (BBS) € 100,00 
•  Chauffeur Autolaadkraan Laden en Lossen)  € 250,00 
•  Machinist mobiele kraan TCVT / W4-01   € 1.800,00 
•  Machinist vaste torenkraan TCVT / W4-02   € 1.750,00

•  Machinist Autolaadkraan   € 500,00

 met hijsfunctie TCVT / W4-04
•  Machinist grondverzetmachine   € 1.000,00

 met hijsfunctie TCVT / W4-05
• Machinist mobiele torenkraan TCVT / W4-06  € 1.600,00

• Machinist Verreiker met hijsfunctie TCVT / W4-07  € 1.000,00

• Hijsbegeleider TCVT / W4-08  € 450,00

• Basiscursus Vorkheftruck   € 250,00

Wie regelt deze aanvraag: De klant

3. Scholingsfonds OOM
Binnen deze scholingsfonds wordt de cursus E achter B niet 
vergoed. 

De overige cursussen worden vergoed tegen 50% van de 
cursuskosten, tot een maximum per klant bepaald.

Wie regelt deze aanvraag: De klant

4. Scholingsfonds OT-1B
Alle cursussen vallen onder het scholingsfonds en de hoogte van de 
vergoeding verschilt per werkgever, afhankelijk van de afspraken 
tussen werkgever en OT-IB.
Wie regelt deze aanvraag: De klant

5. Scholingsfonds Metal Electro:
Binnen deze scholingsfonds worden de VCA-, BHV- en EHBO-
cursussen niet vergoed. De overige cursussen worden vergoed 
tegen 50% van de cursuskosten, tot een maximum per klant 
bepaald.
Wie regelt deze aanvraag: De klant

Scholingsfonden:
1. Soob
Code 95: Periode van 5 jaar 
€ 100,- per praktijkdag, per deelnemer, per kalenderjaar

2. GF Groothandelsfonds
50%  op een geselecteerd opleidingsaanbod. 
40%  voor cursussen, trainingen en opleidingen op het gebied 
   van kwaliteit, voedselveiligheid logistiek, commercie en  
   taaltrainingen, vergelijkbaar met het reguliere aanbod, 
   maar gevolgd bij een andere opleider.
30%  voor overige cursussen, trainingen en opleidingen waarvan  
   kan worden aangetoond dat deze bedrijfsrelevant zijn.

3. OOM 
Regeling 2020 
50%  van de scholingskosten van een medewerker. 
   Er kan per bedrijf per categorie voor één medewerker 
   een bijdrage worden aangevraagd tot een maximum 
   van € 750,- per jaar.

4. ESF
Tot een maximaal van 50%. Mits uit de beoordeling van de 
voortgangsrapportage blijkt dat de gerapporteerde kosten 
zijn gespecifieerd en financieel en inhoudelijk voldoende zijn 
onderbouwd.

5. Cordares
Voormalig SFB 
Sociaal fonds Bouwnijverheid



T 0529 820210 E info@nrvo.nl   
W www.nrvo.nl


