NEN 3140
Scholingstraject voor volwassenen
Intro
Ben jij een elektrotechnicus en heb je voor je werk kennis van NEN 3140 nodig? Dan is de cursus Voldoende Onderricht
Persoon of Vakbekwaam Persoon echt iets voor jou.
NEN-normen zijn praktische richtlijnen die voor en door de markt zijn gemaakt. Deze afspraken bevatten de
minimumveiligheidseisen waaraan laagspanningsinstallaties in bijvoorbeeld woningen of utiliteitsgebouwen moeten voldoen.

Inhoud
De norm NEN 3140 geldt als een van de belangrijkste middelen om aan de Arbowet te voldoen. In deze veiligheidsnorm
staat beschreven hoe medewerkers veilig kunnen werken aan elektrische laagspanningsinstallaties. Je kan kiezen uit twee
verschillende cursussen:
NEN 3140 Voldoende Onderricht Persoon: je leert de basisprincipes van elektrotechniek en hoe je veilig eenvoudige
elektrotechnische handelingen kunt uitvoeren met elektrisch apparatuur en installaties. Er is naast de theorie ook veel
aandacht voor de praktijk.
NEN 3140 Vakbekwaam Persoon: je leert het praktisch en correct toepassen van de veiligheidsprocedures en de veilige
werkwijze zoals in de NEN 3140 beschreven is. Je leert de risico's van elektrocutie en vlambogen te herkennen en hoe je
meetinstrumenten moet toepassen. Na afloop mag je complexere elektronische werkzaamheden uitvoeren.

Deze cursus wordt in samenwerking met Veritech gegeven.

Soort traject:

Cursus/training

Lesmoment:

ochtend, middag

Startdata:

Startmoment afhankelijk van keuze

Toelating
NEN 3140 Voldoende Onderricht Persoon: er zijn geen specifieke toelatingseisen van toepassing.
NEN 3140 Vakbekwaam Persoon: van de deelnemers wordt tenminste een elektrotechnische opleiding volgens de Wet
Educatie Beroepsonderwijs niveau 2 (LBO-E) of gelijkwaardige ervaring verwacht.
De cursussen starten bij voldoende deelname.

Studielast
Voldoende Onderricht Persoon

Vakbekwaam Persoon

Studieduur

1 dagdeel

1 dag

Leeruren

3,5 uur (1 dag)

7 lesuren (1 dag)

Lesmoment

9.00 - 12.30 uur

9.00 - 16.00 uur

Kosten
Cursus/training
Scholingskosten:

afhankelijk van keuze

Lesmateriaal:
Verbruiksmateriaal:
Examenkosten:
Totaalprijs:
(betaling ineens)

BTW:
Bijkomende kosten:
Extra info kosten:

Examen
De cursussen worden afgesloten met een toets.

Diploma
Als je de cursus met voldoende resultaat afsluit, ontvang je een certificaat van Veritech.

Contact
ROC Friese Poort Bedrijfsopleidingen
Telefoon: 058-2339966
E-mail: volwassenen@rocfriesepoort.nl
www.rocfriesepoort.nl/volwassenen

