Deel III Permanente Vorming 2020
Wie moet permanente vorming volgen?
Wie een erkenning krijgt als koper of exploitant heeft zich er toe verbonden om jaarlijks een permanente
vormingsdag (PV) te volgen. Zowel de koper, de exploitant als hun personeel dienen jaarlijks een vormingsdag (6 uur
of 2 keer 3 uur) te volgen. Enkel indien de permanente vormingsdag werd gevolgd, krijgt de erkende koper of
exploitant een kaart voor het daaropvolgende kalenderjaar.

Wie richt deze permanente vormingen in en hoe inschrijven?
Deze vormingsdagen worden ingericht door erkende vormingscentra en je kan op hun websites terugvinden waar en
wanneer er een vormingsdag doorgaat. Inschrijven voor een vormingsdag doe je rechtstreeks bij de erkende
vormingscentra.
Een copy van het deelnemingsattest dat je na afloop bekomt, bezorg je (liefst digitaal) aan het
Erkenningssecretariaat.
Het overzicht van de erkende vormingscentra kan je steeds vinden op de website van het Erkenningssecretariaat:
www.landmax.be/diensten/erkenning-bosexploitanten/

Welke permanente vormingen zijn erkend?
In overleg met de exploitanten is sinds 2016 het aanbod van erkende vormingsdagen aanzienlijk gewijzigd.
Exploitanten vroegen immers om vormingen die sterker gericht zijn op bosexploitatie en die een goed evenwicht
bewaren tussen theorie en praktijk.
Enkel volgende vormingen (telkens erkend voor 1 dag PV-tenzij anders aangegeven) zijn erkend:
























Werken met de boslier - Centrum Duurzaam Groen
Het paard in de bosbouw - Centrum Duurzaam Groen
Problemen met de kettingzaag (ECS1 en ECS2 reeds eerder gevolgd) - Centrum Duurzaam Groen
Signalisatie bij bosexploitatie - PCLT
Demonstratie Vaste Ruimingspistes - Inverde
Velhulpmiddelen bij zware vellingen - Inverde
Aansprakelijkheid van leidinggevenden in de bosbouw en keuring van arbeidsmiddelen i.v.m. veiligheid op
het werk – Inverde
Demonstratie ondersteunde vellingen – Inverde
Liergebruik bij moeilijke vellingen - Inverde
Kennismaking met boslier en afstandsbediening – Inverde
Veltechnieken: de sterkte van de valkerf en de breuklijst - Inverde
Hydraulische problemen oplossen bij exploitatiemachines – Inverde
Signalisatie en beveiliging van wegen en werkzones bij bosexploitaties – Inverde
Toolboxendag - Inverde
Boomslepen met trekpaarden - Inverde
Kettingzaaggebruik - voorbereiding op het combinatie-examen ECC1+2 - Inverde
Kettingzaaggebruik - voorbereiding op ECC1-examen – Inverde
Kettingzaaggebruik - voorbereiding op ECC2-examen - Inverde
Kettingzaaggebruik - Liggend Hout Onder Spanning - Inverde
Kettingzaaggebruik - ECS 3 (Gevorderde veltechnieken) - Inverde
Kettingzaaggebruik - ECS 4 (Windval en beschadigde bomen) - Inverde
Deelname aan het examen kettingzaaggebruik ECC1 of ECC2 of het combi-examen ECC1+2 of ECC3 of ECC4
Cursus omgaan met flora en fauna en het herkennen van bijzondere soorten – Stichting Erkend Groen
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Cursus praktisch bosbeheer en materiaalkennis 1 - Stichting Erkend Groen
Cursus praktisch bosbeheer en materiaalkennis 2 - Stichting Erkend Groen
European Tree Worker – Inverde (geldig voor PV gedurende twee jaar)
Comment évaluer la rentabilité d’un chantier d’exploitation (perfectionnement) - Forem Wallonie Bois
Tassement et protection des sols – Forem Wallonie Bois
Techniques d’exploitation des bois dans les zones sensibles (perfectionnement) – Forem Wallonie Bois
Gestion durable des fôrets (perfectionnement) – Forem Wallonie Bois

Het bijwonen van één van de modules van de Bosbouwtechnische opleiding volstaat eveneens als permanente
vormingsdag. Deze modules worden in de loop van april-mei 2020 ingericht. Het gaat om volgende theoretische
modules:








Boomsoorten herkennen in zomer- en wintertoestand (1 dag)
EHBO hulpverlening bij geïsoleerde arbeid (1 dag)
Materialen-krachten-smeermiddelen-brandstoffen (1 dag)
Spelregels en aansprakelijkheid in de bosexploitatie (1 dag)
Bosbeheertechnieken (2 dagen)
Kettingzaaggebruik - ECS1 (onderhoud en doorkorttechnieken) (2 dagen)
Kettingzaaggebruik - ECS2 (basisveltechnieken) (2 dagen)

Opmerkingen voor 2020:






De erkende vormingen (zie hoger) kunnen ook op uw bedrijfslocatie worden ingericht.
Inverde beschikt over een reeks van goedgekeurde toolboxen die op uw bedrijfslocatie kunnen ingericht
worden. Een toolbox is een korte (ongeveer 60 minuten) interactieve opfrissing van eerder opgedane kennis
met als aandachtspunt veiligheid en veilig werken. Voor een erkende vormingsdag dienen exploitanten 4
toolboxen op één dag (of twee x twee halve dagen) in te plannen.
Deelname aan ECC1 en ECC2 of een voorbereidingsdag en het combi-examen in hetzelfde jaar geldt als PV
voor 2 jaar.
Deelname aan de Sectordag op 18/05/2020 geldt als PV.

Meer info?
Erkenningssecretariaat bosexploitatie
Everdongenlaan 15
2300 Turnhout
Tel: 014 - 54 61 33
e-mail : erkenning.bosexploitatie@landmax.be
website : www.landmax.be/diensten/erkenning-bosexploitanten/
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