
 

Basiscursus Elektrotechniek  3 mei en 11 oktober 
De Basiscursus Elektrotechniek levert in één dag inzicht in de belangrijkste basisbegrippen van elektriciteit. Voor 
iedereen die in de dagelijkse praktijk te maken heeft met elektrotechnische installaties (zoals openbare verlichting en 
verkeersinstallaties), maar hiervoor geen opleiding heeft gevolgd. Na het volgen van de cursus kunt u de opgedane 
kennis direct benutten in de praktijk. 

 

Basiscursus OVL 26 april, 18 mei, 15 juni, 20 sept., 11 okt., 16 nov. en 13 dec. 
De Basiscursus Openbare Verlichting is dé gelegenheid om eenvoudig in één dag kennis te maken met het vakgebied 
openbare verlichting. Ook zeer geschikt als opfriscursus. 
 

OVL Beheren met Beleid 10 mei, 23 juni, 15 sept., 18 okt. en 1 dec. 
De cursus Beheren met Beleid geeft u inzicht in de belangrijkste aspecten die u nodig heeft voor het professioneel 
beheer van de openbare verlichting. 

 

OVL Ontwerp met DIALux-EVO 3 mei, 22 juni, 29 sept., en 30 nov. 

Leer in één dag de basisbeginselen van het ontwerpen van openbare verlichting. Voor het maken en beoordelen van 
een lichtontwerp spelen meerdere zaken een rol, zoals de keus wel of niet verlichten, vereiste kwaliteitscriteria, 
verlichtingsberekeningen, materiaal keuze en ontwerprichtlijnen. Tijdens deze training voor gevorderden worden deze 
zaken stap voor stap besproken en beoefend in het ontwerpprogramma Dialux-EVO. 

 

IV-Voldoende Onderricht Persoon (VOP) 28 april, 30 juni en 12 okt. 
VOP-er (NEN 3140) in één dag. Veilig werken, herkennen van, en omgaan met, elektrische risico’s. Voor niet-
elektrotechnisch geschoolde medewerkers die werken aan en bij elektrische installaties. Onderken en beheers de 
risico’s. 

 

Workshop Installatieverantwoordelijkheid  28 juni, 27 sept., 17 nov. 
Veilige installaties. Wat is wettelijk vereist en hoe geeft u vorm aan uw (installatie)-verantwoordelijkheid? Welke 
stappen zijn nodig en hoe worden de processen ingericht en beheerst? Wij zorgen in slechts 4 uur dat u de volgende 
stap kunt zetten.   

 
Informatie over alle cursussen is te vinden op: https://www.nobralux.nl/gericht-trainingsaanbod/ 
U kunt zich hier ook direct inschrijven. De cursussen worden verzorgd op ons kantoor in Schijndel, dat over alle  
moderne faciliteiten beschikt.  ‘In company’ is ook mogelijk. Vraag ons naar de  mogelijkheden. 
 
Voor vragen kunt u contact opnemen met Menno van Noort 
e-mail: menno.vannoort@nobralux.nl – of bel 06-25 01 57 52 
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