Mensen maken het verschil in de openbare ruimte

IV – Voldoende Onderricht Persoon (NEN3140)
Cursus veilig werken en omgaan met elektrische risico’s.
Waarom?
Als niet-elektrotechnisch geschoold medewerker kun je maar beter goed op de hoogte zijn van risico’s die
je loopt bij het werken aan of bij elektrotechnische installaties. Door bewust te worden van de risico’s,
kun je deze herkennen en er adequaat, dus veilig, mee omgaan.
Hoe?
In deze cursus leer je hoe je de elektrotechnische risico’s kunt onderkennen, beheersen en er naar kunt
handelen. Het resultaat is dat in jouw werk en je werkomgeving de kans op (elektrische) ongevallen tot
een minimum worden beperkt of zelfs worden uitgesloten. Hiermee voldoen werkgever en deelnemers
primair aan de door de Arbowet en de Arbeidsinspectie gestelde eisen van voldoend onderricht persoon
NEN 3140. Uiteraard dient er altijd een risico-afstemmingplaats te vinden bij elk project gericht op de
specifieke projectrisico’s
Wat?
De cursus duurt één dag. In de ochtend wordt de nodige theorie behandeld, onder meer de wet- en
regelgeving en de norm NEN3140 komen aanbod. Tijdens de middag worden twee praktijkcases
behandeld. Aansluitend ga je zelf aan de slag met een praktijkopdracht: ‘Omschrijf de risico’s die je in je
werk mee maakt en hoe je ze kan managen’. Het resultaat van de opdracht wordt tijdens de cursus
gezamenlijk doorgenomen.
Naast een certificaat ontvangen de cursisten een handig meetinstrument (ter waarde van €75) waarmee
veilig en verantwoord vastgesteld kan worden of de werkomgeving spanningsvrij is.
Voor wie is deze cursus bestemd?
De cursus IV-VOP is bedoeld voor iedereen die eenvoudige werkzaamheden aan elektrotechnische
installaties verricht of door zijn of haar werkgever benoemd wil worden tot voldoende onderricht persoon
in het kader van de NEN 3140. Denk hierbij ook aan opzichters, directievoerders van projecten met
elektrotechnische installaties.
Over Nobralux
Nobralux heeft ruime ervaring met installatieverantwoordelijkheid. Docenten zijn al vele jaren werkzaam
als (senior) adviseur en hebben ervaring in het overbrengen van kennis.
Overige gegevens
Cursusduur
: 1 dag
Data en tijden : zie inschrijfformulier
Plaats
: zie inschrijfformulier
Bel voor nadere informatie, of kijk op www.nobralux.nl

