Elektrische Veiligheid

NEN 3140 Vakbekwaam
Persoon (VP)
Snel weer volledig op de hoogte van de laatste ontwikkelingen - 1 dag

Werkt u zelfstandig aan elektrische installaties

Voorkennis

Programma

of in de buurt daarvan? Dit betekent dat er kans

U heeft ruime ervaring met installatiewerk-

In deze boeiende praktijktraining komen de

is op elektrotechnische gevaren zoals elektro

zaamheden.

volgende onderwerpen aan de orde:

cutie, brand- en explosiegevaar. Vanuit arbo
wet- en -regelgeving worden eisen gesteld om

--

Bewijs van deelname

arbowet

zo veilig en gezond mogelijk te werken. De NEN

Na afronding van deze training ontvangt u het

3140 beschrijft hoe. Certificering is belangrijk.

bewijs van deelname ‘NEN 3140 Vakbekwaam

Hiermee laat u zien dat u veilig werkt, proce

Persoon (VP)’.

--

Varianten

onderhoud

werken. Het certificaat is 3 jaar geldig. Een

herinstructie is verplicht, zodat uw kennis en


stof volledig zelfstandig. U kunt op ieder wille-

vaardigheden actueel blijven. Deze training

keurig moment starten.

E-Learning:

--

Personeel- en werkvoorschriften

Volgt u deze training online, dan doorloopt u de

--

Werkvoorschriften voor het spannings-

--

Gebruik van hulpmiddelen, waaronder

Klassikaal:

persoonlijke beschermingsmiddelen en

De klassikale training duurt 1 dag. U krijgt les

de NEN 3140

Uw resultaat

van een docent met ervaring in de praktijk. Op

Uw kennis en vaardigheden op het gebied van

onze website staan de locaties en data van de

veilig werken nabij, aan of met elektrische

trainingen.

objecten in het laagspanningsgebied is weer

Doelgroep

loos, onder spanning en in de nabijheid
van spanningsvoerende delen werken

voorziet u in deze herinstructie. U kunt deze

volledig up-to-date.

Beginselen voor een veilige bedrijfs
voering en het veilig uitvoeren van

Persoon (VP) volgens deze norm veilig te


training klassikaal of via e-Learning volgen.

Inzicht in mogelijke gevaren, valkuilen
en ongelukken

--

dures kent en risico’s kunt inschatten. Met deze
training leert u om als een Vakbekwaam

Relevante kennis van de NEN 3140 en de

Kosten
Prijs E-Learning:

€ 125,-.

Prijs Klassikaal

€ 199,-.

U bent een vakbekwaam persoon (VP) en u bent
toe aan uw verplichte, periodieke herinstructie.

Aanpak
U ontwikkelt theoretische kennis die u in staat
stelt elektrotechnisch veilig en gezond te
werken. U koppelt die kennis direct aan uw

dagelijkse praktijk met behulp van actuele
casuïstiek.
U kunt deze training ook op afstand volgen, op
basis van e-Learning. Zo doorloopt u de t raining
volledig zelfstandig, in uw eigen tijd en tempo.
U kunt op ieder willekeurig moment starten.
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