
 

OPLEIDINGEN 
BOUWPLAATSMACHINES 

 

Bouwplaatsmachines 
 
Bouwplaatsmachines 
worden ingezet in of 
rondom de bouw, in het 
grondverzet, de tuinaanleg, 
de wegenwerken, enz. 
Machines zoals de 
graafmachine, de 
mini-graver, de bulldozer, 
de wiellader bestaan in 
verschillende uitvoeringen 
gericht op de specifieke 
taak. 
 

Opleiding verplicht 
 
Wie een bouwplaatsmachine gebruikt, is verplicht hiervoor een opleiding 
te volgen. Niet alleen omdat de machines technische vaardigheden 
vereisen, maar ook omdat zij veilig moeten gebruikt worden. 
 
Operators van een bouwplaatsmachine bekleden een zogenaamde 
“veiligheidsfunctie” en moeten een aantoonbare adequate opleiding 
krijgen. 
 
Een adequate opleiding omvat zowel een theoretisch en een praktisch 
gedeelte en wordt afgesloten met een test. 
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Uw opleidingspartner 
 
De Nestor is uw opleidingspartner voor alle opleidingen 
bouwplaatsmachines. Wij bieden een programma op maat aan 
aangepast aan de competenties van de deelnemers. 
 

 
 
Basisopleiding: Personen die nog nooit met een bepaald toestel 
hebben gewerkt, kunnen een basisopleiding volgen. Tijdens een 
meerdaagse sessie worden de basisvaardigheden aangeleerd om veilig 
met de machine te kunnen werken. 
 
Kwalificatie: Vaak zijn mensen al jaren aan de slag met een machine, 
maar volgden zij nog nooit een opleiding. Tijdens een kwalificatie krijgen 
zij een theoretische basisopleiding van een halve dag en tonen zij 
daarna hun praktische vaardigheden aan tijdens een kwalificatieproef. 
 
Nascholing: Voor personen die de geldigheidsdatum van de 
kwalificatiekaart willen verlengen. De nascholing bestaat uit een 
theoretische en een praktische proef. 
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Wij denken met u mee 
 
Opleidingen inplannen tussen verschillende opdrachten is niet 
eenvoudig. Daarom denkt De Nestor met u mee en bieden wij meerdere 
opleidingsmogelijkheden. 
 
Open opleiding: individuele deelnemers of groepen kunnen terecht op 
onze speciale oefenlocatie voor bouwplaatsmachines. Met recent 
materieel op een divers oefenterrein kunnen de deelnemers aan de slag 
voor een degelijke opleiding. 
 
Opleiding bij u op het bedrijf: Geeft u de voorkeur aan een opleiding 
met eigen materieel op een locatie naar uw keuze, dan komt de 
instructeur ter plaatse met het nodige materiaal. 
 

MEER INFORMATIE 
DE NESTOR vzw 
KALEWEG 20 A 

9030 MARIAKERKE 
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OEFENLOCATIE 

AALST-VERHUUR.be 
Ketegemstraat 9C 

9552 Borsbeke 
www.aalst-verhuur.be 

info@aalst-verhuur.be - 0475 84 31 49 
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