NEN normen
•
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•

NEN 1010
NEN 3140 VOP
NEN 3140 VP/ IV/WV
NEN-EN 1838

• NEN 2535
• NEN 2575
• NEN 2767

Opleiden voor een veiliger Nederland!

Cursus

NEN 1010 - Volledig

O

ok in de elektrotechnische branche heeft de tijd niet
stil gestaan. Er verandert veel en vaak en sommige ontwikkelingen zijn ingrijpend van aard. Ook de herziene uitgave
van de NEN 1010 is ten opzichte van de vorige druk veranderd, met nieuwe bepalingen en verantwoordelijkheden.
De cursus NEN 1010 wordt aangeboden in twee vormen.
“Volledig” bestaat uit 2 dagen en Öpfris” bestaat uit 1 dag.

Cursusinhoud
De volgende items komen aan bod:
y Introductie: Waarom NEN 1010?
y Algemene kenmerken, termen en definities;
y Keuze en installatie van elektrisch materiaal;
y Beschermingsmaatregelen, aanrakingsgevaar en aardingsvoorziening;
y Beschermingsgraden en klassen;
y Stelsels en ketens;
y Belasting van leidingen;
y Doorsnede van leidingen;
y Algemene bepalingen;
y Aanvullende bepalingen voor:
y woongebouwen en dergelijke;
y badruimten en badlokalen;
y tijdelijke installaties;
y vochtige ruimten;
y enzovoort.
y Bedrijfsgerichte onderwerpen.

Voor wie?

Cursusduur en tijden
y Dagcursus bestaat uit 2 dagen van 09:00 - 15:30
uur;
y Avondcursus bestaat uit 4 avonden van 18:30 21:30 uur.

Extra informatie
y De prijs is inclusief lesmateriaal;
y U ontvangt een certificaat na afloop van de
cursus;
y Bij SOBA Security Opleidingen BV heeft u geen
inschrijfkosten;
y Bij onvoldoende deelname kan de cursusplaats
worden gewijzigd en/of de cursus worden geannuleerd.

De cursus is bedoeld voor monteurs en elektrotechnici en een ieder die
elektrotechnische werkzaamheden verricht aan laagspanningsinstallaties of dit in de toekomst gaat doen.

Klik hier voor actuele startdata
en prijzen

SECURITY OPLEIDINGEN BV

Opleiden voor een veiliger Nederland!

Cursus

NEN 1010 - Opfris dag

O

ok in de elektrotechnische branche heeft de tijd niet
stil gestaan. Er verandert veel en vaak en sommige ontwikkelingen zijn ingrijpend van aard. Ook de herziene uitgave
van de NEN 1010 is ten opzichte van de vorige druk veranderd, met nieuwe bepalingen en verantwoordelijkheden.
De cursus NEN 1010 wordt aangeboden in twee vormen.
“Volledig” bestaat uit 2 dagen en Öpfris” bestaat uit 1 dag.

Cursusinhoud
In de cursus komen de volgende aspecten aan bod:
y Introductie: Waarom NEN 1010?
y Algemene kenmerken, termen en definities;
y Keuze en installatie van elektrisch materieel;
y Beschermingsmaatregelen, aanrakingsgevaar en aardingsvoorziening;
y Beschermingsgraden en klassen;
y Stelsels en ketens;
y Belasting van leidingen;
y Doorsnede van leidingen;
y Algemene bepalingen;
y Aanvullende bepalingen voor:
y woongebouwen en dergelijke;
y badruimten en badlokalen;
y tijdelijke installaties;
y vochtige ruimten;
y enzovoort.
y Bedrijfsgerichte onderwerpen.

Voor wie?
De cursus is bedoeld voor monteurs en elektrotechnici en een ieder die
elektrotechnische werkzaamheden verricht aan laagspanningsinstallaties of dit in de toekomst gaat doen.

SECURITY OPLEIDINGEN BV

Cursusduur en tijden
y De cursus bestaat uit 1 dag van 09:00 - 15:30 uur.

Extra informatie
y De prijs is inclusief lesmateriaal;
y Bij SOBA Security Opleidingen BV heeft u geen
inschrijfkosten;
y Bij onvoldoende deelname kan de cursusplaats
worden gewijzigd en/of de cursus worden geannuleerd.

Klik hier voor actuele startdata
en prijzen

Opleiden voor een veiliger Nederland!

Cursus

NEN 3140 Voldoende Onderricht
Persoon (VOP)

D

eze cursus is geschikt voor een Voldoende Onderricht
Persoon (VOP) voor het veilig leren werken nabij, aan of met
elektrische objecten in het laagspanningsgebied. Na het volgen van deze cursus voldoen werkgever en deelnemer aan
de door de Arbowet en de Arbeidsinspectie gestelde eisen
van een Voldoende Onderricht Persoon.

Voor veilig werken aan laagspanningsinstallaties gelden de normen
weergegeven in de: NEN 3140 Bedrijfsvoering van elektrische installaties –laagspanningsinstallaties.

Cursusinhoud
In de cursus komen de volgende aspecten aan bod:
y Wijzigingen ten opzichte an de 3e druk;
y Veiligheidsnormen / Arbowetgeving;
y Onderwerpen en toepassingsgebieden;
y Termen en definities;
y Uitgangspunten;
y Standaard bedrijfsvoeringprocedures;
y Werkprocedures;
y Onderhoudsprocedures.

Voor wie?
Voldoende Onderrichte Personen zijn niet elektrotechnische personen.
Zij hebben geen elektrotechnische opleiding. Voldoend onderrichte
personen zijn volgens de norm NEN 3140 personen die, naast werkzaamheden op hun eigenlijke vakgebied, werkzaamheden van beperkte omvang en beperkt risico aan elektrische installaties uitvoeren.

Cursusduur en tijden

Ook beschrikbaar als e-learning!
De lesstof wordt afgewisseld met opdrachten. Als
hulpmiddel mag de cursist gebruik maken van de
norm. De eindtoest bestaat uti 15 multiple choice
vragen. Cursisten die 70% van de toetsvragen goed
beantwoorden, kunnen direct het certificaat “NEN
3140 VOP” downloaden.

Extra informatie
y De prijs is inclusief lesmateriaal;
y U ontvangt een certificaat na afloop van de
cursus.
y Bij SOBA Security Opleidingen BV heeft u geen
inschrijfkosten;
y Bij onvoldoende deelname kan de cursusplaats
worden gewijzigd en/of de cursus worden geannuleerd.

y De cursus bestaat uit 1 dag van 09:00 - 15:30 uur.

Klik hier voor actuele startdata
en prijzen

SECURITY OPLEIDINGEN BV

Opleiden voor een veiliger Nederland!

Cursus

NEN 3140 VP / IV / WV
Voor installateurs, adviseurs, distributeurs, groothandels en fabrikanten

V

oor veilig werken aan laagspanningsinstallaties gelden
de normen weergegeven in de: NEN 3140 Bedrijfsvoering
van elektrische installaties –laagspanningsinstallaties.

Cursusinhoud
De volgende items komen aan bod:
y Wijzigingen ten opzichte van de 3e druk;
y Veiligheidsnormen / Arbowetgeving;
y Ondetwerpen en toepassingsgebieden;
y Termen en definities;
y Uitgangspunten;
y Standaard bedrijfsvoeringprocedures;
y Werkprocedures;
y Onderhoudsprocedures.
Praktijk:
De cursus wordt gegeven op een praktische en ´vlotte´ wijze waarin de
cursist centraal staat. Tijdens de training wordt gebruik gemaakt van
diverse meetinstrumenten van Nieaf-Smitt, Pat 3140, Multipat, Secutest,
Gossen Metrawatt en Fluke. Ook kunnen cursisten eigen meetinstrumenten meebrengen voor praktijkmetingen.

Voor wie?
De cursus is belangrijk voor iedereen die vanuit zijn of haar functie
op de hoogte moet zijn van de werkvoorschriften. In de cursus wordt
ingegaan op algemene aspecten die noodzakelijk zijn voor het veilig
beheren van laagspanningsinstallaties en elektrische arbeidsmiddelen
en het veilig (laten) verrichten van elektrotechnische werkzaamheden.

Extra informatie
y De prijs is inclusief lesmateriaal;
y
y Bij SOBA Security Opleidingen BV heeft u geen
inschrijfkosten;
y Bij onvoldoende deelname kan de cursusplaats
worden gewijzigd en/of de cursus worden geannuleerd.

NEN 3140 VP ook beschrikbaar als
e-learning!
De lesstof wordt afgewisseld met opdrachten. Als
hulpmiddel mag de cursist gebruik maken van de
norm. De eindtoets bestaat uit 20 multiple chocie
vragen. Cursisten die 70% van de toetsvragen goed
beantwoorden, kunnen direct het certificaat “NEN
3140 VP” downloaden.

Cursusduur en tijden
y De cursus bestaat uit 1 dag van 09:00 - 15:30 uur.

Klik hier voor actuele startdata
en prijzen

SECURITY OPLEIDINGEN BV

Opleiden voor een veiliger Nederland!

Cursus

NEN 3140 Keuring Elektrische
Arbeidsmiddelen

V

olgens NEN 3140 moeten elektrische handgereedschappen jaarlijks worden geïnspecteerd. Het resultaat daarvan
dient te worden vastgelegd door middel van een rapport en
een sticker op het apparaat. De verantwoordelijkheid dat
de elektrische arbeidsmiddelen periodiek worden geïnspecteerd ligt bij de installatieverantwoordelijke.

Cursusinhoud
De cursus bestaat uit een theorie- en praktijkgedeelte:
y Theorie;
y Waarom, wanneer en door wie keuren;
y Risico’s elektriciteit;
y Klasse-indeling elektrische arbeidsmiddelen;
y Veel voorkomende gebreken en bijbehorende risico’s;
y Visuele inspectie van apparatuur;
y Grenswaarden en meetmethoden voor isolatieweerstand;
y Weerstand van beschermingsleidingen en lekstroom;
y Administratieve afhandeling van inspectie.
Praktijk:
De cursus wordt gegeven op een praktische en ´vlotte´ wijze waarin de
cursist centraal staat. Tijdens de training wordt gebruik gemaakt van
diverse meetinstrumenten van Nieaf-Smitt, Pat 3140, Multipat, Secutest,
Gossen Metrawatt en Fluke. Ook kunnen cursisten eigen meetinstrumenten meebrengen voor praktijkmetingen.

Voor wie?
Deze cursus is bedoeld voor een ieder die belast is met het keuren van
elektrische apparatuur en gereedschappen volgens de NEN 3140. Na
het met goed gevolg doorlopen van deze cursus mag de cursist ook
voor derden deze keuringen uitvoeren.

Extra informatie
y De prijs is inclusief lesmateriaal;
y U ontvangt een certificaat na afloop van de
cursus.
y Bij SOBA Security Opleidingen BV heeft u geen
inschrijfkosten;
y Bij onvoldoende deelname kan de cursusplaats
worden gewijzigd en/of de cursus worden geannuleerd.

NEN 3140 Keuring elektrische installaties
Nieuwe installaties moeten volgens de NEN 1010
voor ingebruikname geïnspecteerd worden. Voor
bestaande installaties staan de periodieke inspecties
voorgeschreven in de NEN 3140. In deze praktijkgerichte cursus leert u op de juiste wijze te meten,
inspecteren en rapporteren van elektrotechnische
installaties.

Cursusduur en tijden
y De cursus bestaat uit 1 dag van 09:00 - 15:30 uur.

Klik hier voor actuele startdata
en prijzen

SECURITY OPLEIDINGEN BV

Opleiden voor een veiliger Nederland!

Cursus

NEN-EN 1838 / NEN-EN ISO 7010
Noodvrlichting / Vluchtroute

H

et doel van de NEN-EN 1838 is om duidelijke uitgangspunen voor noodverlichtingsinstallaties te stellen. Dat in
combinatie met aanvullende regels uit het desbetreffen
land zodat men een kwalitatieve en kwantitatieve installat
ekan aanleggen en ontwerpen.

Cursusinhoud
In de cursus komen de volgende aspecten aan bod:
y Bouwbesluit;
y Arbowet en Arbobesluit;
y De NEN-EN 1838 definitieert de verplichte lichttechnische voorschriften waaraan noodverlichting in gebouwen moet voldoen;
y NEN 1010 5e druk veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties;
y NEN-EN 7010 Brandveiligheid van gebouwen;
y Veiligheidssignalering, vluchtroute-aanduiding;
y Eigenschappen en bepalingsmethoden;
y NEN-EN 50172 ontwerpen noodverlichtingssystemen.

Voor wie?
Medewerkers in de elektrotechniek of gelijkwaardig (kennis van NEN
1010 wenselijk).

Cursusduur en tijden
y De cursus bestaat uit 1 dag van 09:00 - 15:30 uur.

Extra informatie
y De prijs is inclusief lesmateriaal;
y U ontvangt een certificaat na afloop van de
cursus;
y Bij SOBA Security Opleidingen BV heeft u geen
inschrijfkosten;

Klik hier voor actuele startdata
en prijzen

SECURITY OPLEIDINGEN BV

Opleiden voor een veiliger Nederland!

Cursus

NEN 2535 Brandmeldinstallaties
Basis brandmeldinstallaties en Brandveiligheid

B

ij het ontwerpen of installeren van brandmeldinstallaties heeft u te maken met de norm NEN 2535. Deze cursus
vertelt u wat deze norm inhoudt en wat u moet doen om
een installatie op te leveren die helemaal aan de eisen
van deze norm voldoet. De cursus wordt altijd volgens de
laatste norm gegeven. Daarnaast wordt geleerd wat de
samenhang van deze norm is met andere normen en de
regelgeving zoals het Bouwbesluit 2012.

Cursusinhoud
Aan de hand van NEN 2535 kan een doelmatige brandmeldinstallatie
worden gerealiseerd. Deze norm verwijst naar NEN-EN 54. Tijdens deze
cursus komen de volgende onderdelen aan bod:
y Arbo-wet, Arbobesluit en de wet productaansprakelijkheid;
y Termen en definities;
y Prestatie-eisen;
y Algemene eisen;
y Eisen te stellen aan apparatuur en netwerkconfiguraties;
y Projecteringseisen;
y Installatievoorschrift voor bekabeling;
y Programma van Eisen (PvE).

Voor wie?
De cursus is bedoeld voor branddetectiebedrijven, projecteringsdeskundigen en andere die op hun vakgebied te maken hebben met
ontruimingsinstallaties.

Cursusduur en tijden
y De cursus bestaat uit 1 dag van 09:00 - 15:30 uur.

Extra informatie
y De prijs is inclusief lesmateriaal en getuigschrift;
y Bij SOBA Security Opleidingen BV heeft u geen
inschrijfkosten;
y Bij onvoldoende deelname kan de cursusplaats
worden gewijzigd en/of de cursus worden geannuleerd.

Klik hier voor actuele startdata
en prijzen

SECURITY OPLEIDINGEN BV

Opleiden voor een veiliger Nederland!

Cursus

NEN 2575 Ontruimingsalarminstallaties

I

n de loop der jaren is de NEN 2575 steeds uitgebreider
geworden, waarbij eisen voor de verschillende typen
ontruimingsalarminstallaties door elkaar heen liepen. Dit
werkt onduidelijk en overzichtelijkheid niet in de hand en
kan aanleiding geven tot discussies. Daarom is de norm
gesplitst in 5 afzonderlijke delen. Deze opzet sluit ook beter aan bij Europese normontwikkelingen en bij mogelijke
certificeringsregelingen

Cursusinhoud
De “nieuwe” norm bestaat uit 5 delen. Tijdens deze cursus worden de 5
afzondelijke delen behandeld waarbij tevens de wijzigingen ten opzichte van de vorige uitgave (2004) worden behandeld.
y Deel 1: Algemeen;
y Deel 2: Luidalarminstallatie type A;
y Deel 3: Luidalarminstalaltie type B;
y Deel 4: Stilalarminstallatie, draadloos;
y Deel 5: Stilalarminstallatie met attentiepanelen.

Voor wie?
De cursus is bedoeld voor branddetectiebedrijven, projecteringsdeskundige en andere die op hun vakgebied te maken hebben met ontruimingsinstallaties.

Cursusduur en tijden
y De cursus bestaat uit 1 dag van 09:00 - 15:30 uur.

Extra informatie
y De prijs is inclusief lesmateriaal en getuigschrift;
y Bij SOBA Security Opleidingen BV heeft u geen
inschrijfkosten;
y Bij onvoldoende deelname kan de cursusplaats
worden gewijzigd en/of de cursus worden geannuleerd.

Klik hier voor actuele startdata
en prijzen

SECURITY OPLEIDINGEN BV

Opleiden voor een veiliger Nederland!

Cursus

NEN 2767 Module Elektrotechniek
Conditiemeting van gebouw- en installatiedelen

D

e norm NEN 2767-1 geeft een methode om de conditie
van bouw- en installatiedelen op objectieve en eenduidige wijze vast te leggen. De vastgelegde methode wordt
conditiemeting genoemd. Het is een indirecte methode
waarbij aan de hand van de registratie en kenmerken van
gebreken de conditiescore wordt bepaald.

NEN 2767-1 is van toepassing voor alle typen gebouwen en bouwwerken met bijhorende installaties, conform de gegeven defenities in het
Bouwbesluit.
NEN 2767-1 heeft betrekking op bouwkundige en gebouwgebonden
installatietechnische elementen. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen klimaattechnische installaties, elektronische installaties
en transporttechnische installaties.
Aan de hand van NEN 2767 leert u hoe u de conditie van bestaande
installaties kunt bepalen. Met deze gegevens kunnen concrete keuzes
gemaakt worden m.b.t. onderhoud en bijbehorende kosten op korte en
lange termijn.

In deze cursus zal vooral de nadruk liggen op het
onderhoud van elektrotechnische installaties. Deze
cursus is een theoretische cursus waarbij de methode
wordt aangeleerd.

Cursusduur en tijden
y De cursus bestaat uit 2 dagen van 09:00 - 15:30
uur.

Cursusinhoud
De cursus wordt gestart met een algemene uitleg over de norm NEN
2767 deel 1 en deel 2. Daarnaast worden onderstaande onderdelen behandeld voor het maken van gebrekenlijsten en een onderhoudsplan.
y Noodstroominstallaties;
y Aardig en bliksembeveiliging;
y Bekabeling en distributie elektriciteit;
y Transformatoren en hoogspanningsverdeelinrichtingen;
y Eleketrische verdeelinrichtingen;
y Licht- en krachtinstallaties;
y Verlichtingsarmaturen;
y Noodverlichting en -installaties;
y Personenzoek- en oproepinstallaties;
y Signaleringsinstallaties;
y Telefoon-, data- en CAI-installaties;
y Intercom- en geluidinstallaties;
y CCTV-installaties;
y Brandmeld- en inbraakinstallaties;
y Toegangcontroles.

SECURITY OPLEIDINGEN BV

Voor wie?

Extra informatie
y De prijs is inclusief lesmateriaal;
y U ontvangt een getuigschrift na afloop van de
cursus;
y Bij SOBA Security Opleidingen BV heeft u geen
inschrijfkosten;
y Bij onvoldoende deelname kan de cursusplaats
worden gewijzigd en/of de cursus worden geannuleerd.

Klik hier voor actuele startdata
en prijzen

Opleiden voor een veiliger Nederland!

