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Nadat je je aangemeld hebt voor een online cursus, ontvang je binnen enkele dagen een 
duidelijke beschrijving van het cursusverloop en een cursusboek in pdf. Je kunt dat boek 
downloaden op je telefoon, tablet of laptop zodat je het offline kunt lezen. Het cursus-
boek is doorspekt met illustraties, schema’s, tabellen en controlevragen. Voor het examen 
moet je wel online zijn.

ONLINE CURSUSAANBOD



■  ONLINE CURSUS: BEHEER MET BELEID

Deze cursus leert de opdrachtgever 
waar hij op moet letten bij het uit-
besteden van het beheer van elek-
trische installaties. 

De cursus leidt tot een advies over 
een beleid dat gehanteerd kan wor-
den om verantwoorde keuzes te 
maken bij het uitbesteden van dit 
soort werk.

DOELGROEP: De cursus is bedoeld voor mensen die betrokken zijn bij de uitbesteding 
van onderhoud aan of inspectie van elektrische installaties. Dit kunnen 
zijn: eigenaren en gebruikers van onroerend goed, gebouwbeheerders, 
facilitair medewerkers, hoofden van technische dienst etc. De cursus is 
weliswaar geschreven voor niet-elektrotechnici, maar toch zal de cursus 
ook voor elektrotechnici veel aanvullend juridisch inzicht geven. Dit kan 
door hen worden ingezet om hun klanten beter van dienst te zijn.

VOOROPLEIDING: Een speciale vooropleiding is niet vereist maar wij bevelen een mbo werk- 
en denkniveau als minimum aan. Hoewel de cursus over elektrische instal-
laties gaat, hoeft de cursist geen elektrotechnische opleiding te hebben 
gevolgd. Ook juridische voorkennis in niet noodzakelijk voor het doen van 
deze cursus.

EXAMEN: Voor cursisten die dat willen, kan de cursus afgesloten worden met een 
online examen. Dit examen is dus niet verplicht. Het examen bestaat uit 
20 meerkeuzevragen. Geslaagde kandidaten ontvangen een certificaat.

PRIJS  € 450,- (excl. BTW) DUUR  CA. 10 UUR

■  ONLINE CURSUS: LEREN VAN FOUTEN VOOR ELEKTROTECHNICI

Als je een gebrek aan een elektri-
sche installatie vindt, hoor je dat te 
melden. Maar hoe doe je dat pre-
cies?

En welk risico loop jij of het bedrijf 
waar je werkt als je dat niet goed 
(genoeg) doet?

DOELGROEP: De cursus is bedoeld voor elke technicus in de productie- en onderhouds-
keten. Dat zijn zowel technici die op kantoor werken als technici die op de 
werkvloer staan.

VOOROPLEIDING: Voor deze cursus is geen speciale vooropleiding noodzakelijk. Wel is het 
nodig om ervaring te hebben in de elektrotechnische praktijk. Een oplei-
ding op minimaal niveau 4 strekt tot aanbeveling.

EXAMEN: De cursus wordt afgesloten met een online examen dat bestaat uit 20 
meerkeuzevragen. Geslaagde kandidaten ontvangen een certificaat.

 Bovendien verlengen we als beloning hun ERC-Premium account met vijf 
maanden.

PRIJS  € 250,- (excl. BTW) DUUR  MAXIMAAL 1 MAAND (CA. 10-20 UUR)

■  ONLINE CURSUS: INSTRUCTIE VOOR VOLDOENDE ONDERRICHTE PERSONEN

Deze cursus is bedoeld voor het in-
strueren van mensen die aangewe-
zen zijn of worden als voldoende 
onderrichte persoon (VOP). 

De cursus geeft invulling aan art. 8 
van de Arbowet en is gebaseerd op 
NEN 3140.

DOELGROEP: De cursus is bedoeld voor werktuigbouwkundigen, gebouwbeheerders, 
conciërges, bewakingspersoneel, operators etc. De cursus is ook uiterma-
te geschikt om te gebruiken als herhalingscursus voor een VOP. De cursist 
zal dan ongeveer de helft van de voorspelde studiebelasting gebruiken.

VOOROPLEIDING: Voor deze cursus is geen speciale vooropleiding noodzakelijk.
EXAMEN: De cursus wordt afgesloten met een online examen dat bestaat uit 15 

meerkeuzevragen. Geslaagde kandidaten ontvangen een certificaat.

PRIJS  € 200,- (excl. BTW) DUUR  CA. 8 UUR (INITIEEL) - CA. 4 UUR (HERHALING)

■  ONLINE CURSUS: INSTRUCTIE VOOR VAKBEKWAAM PERSOON

Deze cursus is bedoeld voor het 
instrueren van elektrotechnici die 
aangewezen zijn of worden als vak-
bekwaam persoon (VP). 

De cursus geeft invulling aan art. 8 
van de Arbowet en is gebaseerd op 
NEN 3140.

DOELGROEP: De cursus is bedoeld voor monteurs, hulp- en chef-monteurs, uitvoerders 
etc. die werkzaam zijn in een organisatie waarin volgens NEN 3140 ge-
werkt wordt. De cursus is ook uitermate geschikt om te gebruiken als 
herhalingscursus voor een VP. De cursist zal dan ongeveer de helft van de 
voorspelde studiebelasting gebruiken.

VOOROPLEIDING: Voor deze cursus moet een elektrotechnicus beschikken over kennis van 
de elektrotechniek op minimaal niveau 2 (LTS, MSI, MBI, vmbo, mbo).

EXAMEN: De cursus wordt afgesloten met een online examen dat bestaat uit 20 
meerkeuzevragen. Geslaagde kandidaten ontvangen een certificaat. Ge-
zakte kandidaten hebben recht op één herexamen.

PRIJS  € 325,- (excl. BTW) DUUR  CA. 15 UUR (INITIEEL) - CA. 8 UUR (HERHALING)


