Opfriscursus Besluit Risico Zware Ongevallen (BRZO)

Opfriscursus Besluit Risico Zware
Ongevallen (BRZO)

Programma
In deze boeiende praktijktraining frist u uw
kennis op over de volgende onderwerpen:

Bent u veiligheidsfunctionaris en verantwoordelijk voor naleving van het Besluit Risico
Zware Ongevallen (BRZO), externe veiligheid of compliancy? Dan is het belangrijk dat u op
de hoogte bent van de laatste ontwikkelingen op dit gebied. Zo blijft u voldoen aan uw
zorgplicht op het gebied van risicobeheersing en calamiteitenaanpak. Tijdens deze praktijktraining frist u al uw aanwezige kennis weer op, zodat u op de hoogte bent van de laatste actualiteiten binnen uw vakgebied.
Deze cursus wordt alleen incompany uitgevoerd. Wilt u meer weten over de mogelijkheden? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 035 – 76 05 112 of info@veiligheid.ncoi.nl.

>>

Externe veiligheid

>>

SEVESO II en III

>>

Wet- en regelgeving op het gebied van
risicobeheersing (zowel Europees als
Nederlands)

>>

Wet milieubeheer (Wm)

>>

Ruimtelijke Ordening (RO)

>>

Besluit en regeling externe veiligheids
inrichtingen (Bevi & Revi)

>>

Besluit externe veiligheid buisleidingen
(Bevb)

Uw resultaten

Voorkennis

>>

Na het volgen van deze training is uw kennis op het

U heeft al kennis van de onderwerpen die u ziet in

>>

gebied van BRZO en externe veiligheid weer

het programma. U heeft bijvoorbeeld al de cursus

opgefrist.

BRZO Basis gevolgd of een opleiding Hogere Veilig-

Besluit externe veiligheid transport (Bevt)
Inhoud BRZO
>>

Indelingscriteria w.o. grens- en
richtwaarden

heidskunde.

Doelgroep

>>

Preventiebeleid

>>

Risicokwalificatie

U bent veiligheidsfunctionaris en binnen uw

Bewijs van deelname

>>

Inspectieprogramma

organisatie verantwoordelijk voor naleving BRZO,

Na afronding van deze training ontvangt u het bewijs

>>

Bevoegd gezag

externe veiligheid en/of compliancy.

van deelname ‘Opfriscursus BRZO’.

Aanpak

Deze cursus wordt alleen incompany uitgevoerd.

In een dag wordt uw kennis van de verschillende

>>

Bedrijfsnood-/calamiteitenplannen

>>

Veiligheidsrapportage (VR)

>>

Milieurisico’s kwalificeren

Wilt u meer weten over de mogelijkheden? Neem

>>

Domino-effecten

relevante onderwerpen weer opgefrist. De laatste

dan contact met ons op via telefoonnummer

>>

Scenariobuilding

ontwikkelingen en veranderingen binnen uw

035 – 76 05 112 of info@veiligheid.ncoi.nl.

>>

Risico’s (plaatsgebonden, groeps)

>>

(Gezamenlijke) brandweer
Opleidingsprogramma’s

vakgebied nemen wij hierbij uiteraard mee. Kijk voor
een compleet overzicht van de onderwerpen die aan

Kosten

>>

bod komen in het programma.

Prijs: € 365,- (excl. BTW)

>>

QRA (nut noodzaak opstellen en
beoordelen)

>>

Risicoberekeningen (Bevb, Carola en
SAFETI-NL, RBMII)

Advies nodig? 035 – 76 05 112

