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NEN 3140 Werkverantwoordelijke (WV)
E-Learning

Programma
In deze boeiende training komen de volgende
onderwerpen aan de orde:

Als Werkverantwoordelijke (WV) draagt u de verantwoordelijkheid voor het veilig uitvoeren
van werkzaamheden en zorgt u voor de bedrijfszekerheid van elektrische installaties. Ook
ziet u erop toe dat medewerkers voldoende zijn geïnstrueerd om hun werk veilig en verantwoord te kunnen uitvoeren. De NEN 3140 beschrijft hoe. Certificering is belangrijk. Hiermee
laat u zien dat u veilig werkt, procedures kent en risico’s kunt inschatten. Een h
 erinstructie is
verplicht, zodat uw kennis en vaardigheden actueel b
 lijven. Deze c ursus voorziet u in deze
herinstructie verplichting. U kunt deze cursus ook klassikaal volgen.

>>

Relevante normen (NEN-EN 50110-1 en
NEN 3140)

>>

Basisbeginselen van veilig werken

>>

Risicobeoordeling aan de hand van
ongevalsoorzaken

>>

Bepalen en vastleggen inspectietermijnen

>>

Bevoegdheden, werkprocedures
(spanningsloos werken, onder spanning

Uw resultaat

Voorkennis

werken en in de nabijheid van actieve

U blijft NEN-3140 gecertificeerd als Werkverant

U heeft ruime ervaring met installatiewerkzaamhe-

delen werken), eisen aan personeel,

woordelijke (WV). Uw kennis en vaardigheden op

den.

organisatie, werkopdrachten, g
 ereedschap,
hulpmiddelen en PBM’s

het gebied van veilig werken nabij, aan of met
elektrische objecten in het laagspanningsgebied is

Bewijs van deelname

weer volledig up-to-date. U bent in staat toezicht te

Na afronding van deze training en het behalen van

houden hierop en personeel voldoende te

het geïntegreerde examen ontvangt u het

instrueren.

certificaat ‘NEN 3140 Werkverantwoordelijke (WV)’.

Doelgroep

Varianten

U bent verantwoordelijk voor het toezicht op het

E-Learning:

veilig uitvoeren van werk aan de elektrische

Volgt u deze training online, dan doorloopt u de

installatie en het voldoende instrueren van

stof volledig zelfstandig. U kunt op ieder willekeurig

personeel, of u wilt hiervoor verantwoordelijk

moment starten.

worden.

Kosten
Aanpak

Prijs: € 135,- (excl. BTW)

Wij activeren en verbeteren kennis die reeds bij u
aanwezig is. U koppelt die kennis direct aan uw
dagelijkse praktijk met behulp van actuele
casuïstiek. Door middel van verschillende s oorten
(oefen)toetsmethoden wordt uw kennis geborgd.
U doorloopt de training volledig zelfstandig, in uw
eigen tijd en tempo. U kunt op ieder willekeurig
moment starten.

Advies nodig? 035 – 76 05 112

