ECC 1 en 2 Examentraining
Onderhoud motorzaag, korten van hout, basis
vel- en snoeitechnieken
Code
Beschrijving

Tijdens deze trainingsdag wordt in een hoog tempo de theoretische
en praktische kennis op ECC niveau 1 en 2 behandeld. Hierdoor
heeft men de mogelijkheid om zijn eigen kennisniveau te testen,
leerstof te herhalen en/of eerder opgedane kennis op te frissen. Dé
voorbereiding op het combi-examen ECC 1 en 2.
De training is speciaal bedoeld voor diegenen die al diverse
motorzaag certificaten (lichte velling, velling voor gevorderden en of
zware velling) in bezit hebben en ervaren zijn met het vellen van
bomen.
IPC Groene Ruimte organiseert diverse ECC examens. Op onze
website kunt u zich inschrijven voor het combi-examen ECC 1 en 2.
Het ECC certificaat waarborgt een aantoonbare basiskennis en
basisvaardigheid om te voldoen aan de eisen die de Arbowet vraagt
bij het uitvoeren van risicovolle handelingen.

Doelstelling

Korte voorbereiding op het combi-examen ECC 1 en 2. Wat zijn de
ECC eisen en welke kennis en kunde dien je te bezitten om succesvol
het examen in te gaan.

Programma

ECC 1 en 2 eisen: wet- en regelgeving, risicoinventarisatie,
onderhoud motorzaag, demonstratie korten van hout, vellen en
snoeien van bomen (rechtopstaand, achterover- en
vooroverhangende bomen).

Voorkennis

Certificaat lichte velling en velling voor gevorderden.

Duur

1 dag

Resultaat

Geen. ECC certificaat is NIET inbegrepen. U dient zich apart aan te
melden voor een ECC examen.

Groepsgrootte

Maximaal 8 deelnemers

Locatie

De training kan zowel in Arnhem als op locatie gegeven worden.
Bij uitvoer op locatie zullen de randvoorwaarden in overleg worden
bepaald.

Maatwerk

De boven beschreven training is een standaardtraining. Indien u
aanpassingen wilt op de doelstelling, het programma, de duur enz.,
neemt u dan contact met ons op. Wij kunnen de training dan naar uw
specifieke wensen aanpassen.
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