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Veiligheidsopleidingen en advies 
KMO-Zone “Dikberd” - Unit 4a 
2200 Herentals 
Tel.: 014/84.00.55       Fax.: 014/84.81.66 
E-mail: secretariaat@descon.be 
Website: http://www.descon.be 

 

OPLEIDING TOT HOOGWERKER OPERATOR 
 

DESCON is reeds jarenlang actief op het vlak van preventie van arbeidsongevallen.  Eén van onze 
activiteiten bestaat uit het opleiden en testen van hoogwerker operators. Dit zowel voor zelfrijdende 
hoogwerkers als voor hoogwerkers op vrachtwagen.   
 
Hoogwerkerbedienaars maken immers deel uit van wat men binnen een bedrijf de 
“veiligheidsfuncties” noemt.  Deze categorie van werknemers dient wettelijk gezien een vorming te 
hebben genoten (Codex Titel I , Hfdstk. IV, Afd. 1, art. 2, CodexTitel VI, hoofdstuk II, Afdeling II Artikel 
14 ). 
 
OPLEIDING WERKEN MET HOOGWERKER OP VRACHTWAGEN (IS-004) 
 
De opleiding bestaat uit een theoretisch en een praktisch gedeelte en wordt afgesloten met een test.  
Indien geslaagd ontvangen de cursisten het attest “IS-004 – Werken met hoogwerker op 
vrachtwagen”. 
 
Voor een ganse dag (max. 10 personen): Prijs op aanvraag 
Voor een halve dag (max. 4 personen):  Prijs op aanvraag 
 
Deze opleiding gaat door op locatie in uw bedrijf (of op een bouwplaats). 
 
OPLEIDING WERKEN MET ZELFRIJDENDE HOOGWERKER (IS-005) 
 
De opleiding bestaat uit een theoretisch en een praktisch gedeelte en wordt afgesloten met een test.  
Indien geslaagd ontvangen de cursisten het attest “IS-005 – Werken met zelfrijdende hoogwerker”. 
 
Voor een ganse dag (max. 10 personen): Prijs op aanvraag 
Voor een halve dag (max. 4 personen):  Prijs op aanvraag 
 
Deze opleiding gaat door op locatie in uw bedrijf (of op een bouwplaats). 
   
Voor het afleveren van BeSaCC - VCA-diploma’s zal een meerprijs van 5€ per diploma aangerekend 
worden.  Gezien de zeer hoge kosten dat dit systeem met zich meebrengt, zien wij ons 
genoodzaakt om hier een zeer klein gedeelte van door te rekenen voor de aflevering van de 
certificaten, het beheer van het epycsysteem en het administratief meerwerk.    
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Descon is flexibel qua tijdstip en locatie. Indien nodig kunnen onze opleidingen tijdens de 
shifturen, tijdens de nachtploeg, of eventueel op zaterdag doorgaan. 
            

SHIFTUREN  (vroege of late shift)   = BASISPRIJS 
 ZATERDAG                                       = BASISPRIJS + 20% 
 NACHTPLOEG                                  = BASISPRIJS + 30% 
 
Algemene voorwaarden: 
 
* Annuleringen kunnen kosteloos tot 1 week voor de opleiding. Bij annuleringen korter dan een week    

en tot de dag voor de opleiding wordt een annuleringsvergoeding van 10% aangerekend. Bij 
annulering de dag voor of de dag van de opleiding zelf, wordt een vergoeding van 50% 
aangerekend. 

 
 * De opleidingen worden gegarandeerd gegeven door instructeurs met kennis van zaken en  
    een diploma veiligheidskunde (minimum niveau II) 
 
* De hoogwerker wordt ter beschikking gesteld door uw bedrijf. 
 
* Prijzen zijn exclusief 21% BTW met vervaldag 30 dagen factuurdatum. 
 
* Descon is erkend door de Vlaamse Overheid in het KMO-portefeuille systeem, dit kan u veel geld   

besparen in de opleidingskost. 
 
* Deze offerte is geldig tot en met 31/03/2019. 
 
Specifieke troeven van DESCON: 
 
* Kwaliteitsopleidingen aan betaalbare prijzen. 
 
* Al onze docenten beschikken naast een ruime praktijkervaring, over het diploma  
   veiligheidskunde (basisvorming, niveau II of niveau I, naar gelang de doelgroep en  
   opleiding)        
 
* Descon is flexibel qua tijd en plaats.  Indien nodig kunnen de testen en vormingen  
    tijdens shifturen, weekends of zelfs 's nachts plaatsvinden. 
 
* 28 jaar dagdagelijkse praktijkervaring door een team van professionals. 
 
Steeds tot uw dienst voor bijkomende inlichtingen! 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
 
 

Lieve Meerts      Denise De Bondt & Marc Hammels  
Administratief coördinator           Zaakvoerders  
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Arbeidsveiligheid en preventie van arbeidsongevallen is ons vak. 
Wij kunnen u wat dit betreft een totaalpakket aanbieden. 

 
 

Descon is erkend door de Vlaamse 
Overheid voor het geven van 

opleidingen 

Dit kan tot 50% korting betekenen 
op uw opleidingskost 

 

Descon  beschikt over het  
Q-for kwaliteitslabel nr. 10244 

 

Descon is erkend als 
opleidingsvertrekker via het register 

voor risicovolle taken voor: 

AV-001 vorkheftruck - basis 
IS-001 vorkheftruck -gevorderd 

AV-002 reachtruck – basis 

IS-002 reachtruck – gevorderd 
IS-003 verreiker 

IS-004 hoogwerker op vrachtwagen 

IS-005 zelfrijdende hoogwerker 
 

 

 

Opleidingen erkend door de 

bouwsector 

 


