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Veiligheid en productiviteit op een hoger niveau

Het begint met kennis
Het spreekt voor zich dat het opleiden van uw medewerkers in
veel gevallen wettelijk verplicht is. Maar wist u dat goed
opgeleide medewerkers synoniem staan voor lagere kosten?
Ze werken productiever, ze werken veiliger en veroorzaken
minder schade aan goederen en installaties.
Waarom kiest u voor PTC Opleidingen?

Veiligheid is bij elk bedrijf van groot belang. U wilt toch ook dat
uw personeel haar werk in een veilige omgeving kan doen?
Hiervoor zijn door de regering en vakorganisaties allerhande
veiligheidsnormen opgesteld.
Hebben de mensen bij uw bedrijf te maken met
elektrotechniek? Dan is hierop norm NEN 3140 van
toepassing.
Deze veiligheidsnorm is opgesteld om de omstandigheden
aan te geven waar bij een bedrijf aan voldaan moet worden.
Wij geven cursussen die mensen op de hoogte brengen van
de eisen waar ze aan moeten voldoen als ze actief zijn in de
elektrotechniek.
Dit is van vitaal belang voor u, maar ook voor uw personeel.
Na het volgen van onze opleiding zijn deelnemers aan de
cursus geheel op de hoogte van de regelgeving aangaande
veilig werken aan of in de buurt van elektrische installaties.
Beschikt u over een groot aantal medewerkers en meerdere
locaties? Dan kunnen wij uw opleidingsteam ondersteunen in
de uitrol van nieuwe trainingen.
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Wij kunnen uw werk uit handen nemen door samen U, uw
opleidingsplan op te stellen en te begeleiden. Wij bewaken de
geldigheid van de lopende certificaten zodat uw mensen altijd
up-to-date zijn en voldoen aan alle regelgeving en uw
behoeften.

Een NEN 3140 opleiding volgen bij PTC
Opleidingen
Bij PTC Opleidingen bent u aan het juiste adres als u een
opleiding wilt volgen op het gebied van bedrijfsveiligheid, of als
u uw personeel dit wilt laten doen. Een opleiding voor NEN
3140 is van groot belang als u wilt dat uw mensen en uzelf in
een veilige omgeving kunnen werken. U kunt uw mensen bij
ons op het bedrijf de cursus laten volgen, maar we kunnen ook
bij u op het bedrijf langskomen. Een groot deel van onze
cursussen wordt in company gegeven, wat een groot aantal
voordelen met zich meebrengt

Altijd een passende training
Onze NEN 3140 opleidingen
Wij bieden opleidingen en trainingen voor vrijwel elk intern
transportmiddel. Opleidingen voor beginners, opfriscursussen
tot trainingen voor gevorderde bestuurders. Dit voor alle
merken. Wij bieden opleidingen op zowel groepsniveau als
individueel niveau.
NEN 3140 opleidingen:
✓ VOP
✓ VP
✓ IV /WV
✓ Herinstructie
✓ Herinstructie online
✓ Praktijk instructie VOP
✓ Implementatie NEN 3140
✓ Maatwerk ( bijv. keurmeester )
Onze trainingen voldoen aan alle eisen die de ARBO-wet stelt
en zijn alom erkend.

Bij u of bij ons?
Wij bieden trainingen aan op uw locatie of op onze ingerichte
locatie te Vianen.
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Subsidie
Trainingen vormen een investering in uw personeel die zich
terugbetaalt. Wist u dat in veel gevallen hiervoor subsidie
beschikbaar is die op kan lopen tot 100% van uw investering?

VOP opleiding
VOP staat voor Voldoende Onderricht Persoon. Het is een
term die gebruikt wordt in de elektrotechniek, waar iedereen
die met elektrotechniek werkt een VOP opleiding moet volgen
om de werkzaamheden uit te mogen voeren. Heeft u
personeel dat werkt met elektronische installaties, apparaten
of gereedschappen? Dan snapt u het belang van gedegen
VOP opleidingen. Per slot van rekening komen er bij werken
met elektrotechniek nog wel wat gevaren om de hoek kijken!
Voor een opleiding tot VOP bent u bij PTC Opleidingen aan
het juiste adres. Wij hebben ervaren docenten in dienst die
bevlogen hun kennis delen met de cursisten. Belangrijk: ze
weten niet alleen welke kennis ze door moeten geven, maar
ook hoe ze dit moeten doen zodat het belang van de veiligheid
tot uw mensen doordringt.

Een VOP opleiding volgen bij PTC
Opleidingen
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Als u of uw mensen op het punt staan om een opleiding tot
VOP te volgen, neem dan contact op met PTC Opleidingen.
Wij hebben meerdere opleidingen op ons programma staan,
zodat u het volgen van de opleidingen helemaal aan uw
wensen aan kunt passen. Uw mensen kunnen bij ons
langskomen in Vianen om bij ons op het bedrijf de opleiding te
volgen. Het is daarnaast echter ook mogelijk dat een van onze
docenten bij u langskomt om de opleiding in company te
geven. Vooral als u meerdere mensen heeft voor de opleiding
is dit een prima oplossing. U bent uw mensen dan ook korter
kwijt, waarnaast de cursus ook nog eens geheel op uw
bedrijfssituatie afgestemd kan worden.

Onze Online VP / VOP opleidingen volgen

Om een opleiding tot VP of VOP te volgen hoeft er niet veel
nodig te zijn. U kunt bij ons namelijk deze opleiding ook geheel
online volgen.
Deze manier van opleiden adviseren wij bij het verlengen
van uw certificaat na 3 jaar. Daar de parate kennis na 3
jaar even “opgehaald dient te worden
De deelnemer(s) krijgen dan een code waarmee ze alle
lessen online kunnen bekijken en bestuderen. En tevens het
examen online kunnen maken.
De deelnemer kan bij aanmelding een keuze maken uit:

1. Een fysieke Lesmap ( deze wordt na aanmelding kosteloos
verstuurd )
2. Online lesmap ( kan deelnemer doornemen en eventueel
downloaden.)
Tevens kan de deelnemer onze presentatie over de lesstof
via onze site bekijken, zodat hij of zij goed voorbereid is voor
het online examen
Het online examen bestaat uit 25 vragen, bij een score van 70
% of hoger wordt er een nieuw certificaat en veiligheidspas
aangemaakt en naar de opdrachtgever / deelnemer verstuurd.
Meer weten?
Neem dan vandaag nog contact met ons op.
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We zullen dan samen met u al onze mogelijkheden bespreken.

Onze Incompany Opleidingen

Voordelen van incompany NEN 3140
opleidingen
Er kleven meerdere voordelen aan het volgen van NEN 3140
opleidingen incompany. Zo hoeft uw personeel niet op stap om
de cursus te kunnen volgen. Dit betekent dat u ze minder lang
kwijt bent. Daarnaast kunnen wij een opleiding geheel
aanpassen op uw bedrijfssituatie. Dit is alleen nog maar beter
voor de veiligheid van u en uw personeel. Neemt u voor de
mogelijkheden van PTC Opleidingen op het gebied van een
NEN 3140 opleiding vrijblijvend contact met ons op. Een
opleiding voor NEN 3140 bij ons volgen kan geheel op maat.
We vertellen u graag hoe dit allemaal in zijn werk kan gaan.

VP opleiding
VP staat voor Vakbekwaam Persoon. Het is een term die
gebruikt wordt in de elektrotechniek, waar iedereen die met
elektrotechniek werkt minimaal een VOP of VP opleiding moet
volgen om de werkzaamheden uit te mogen voeren.
Heeft u personeel dat werkt met elektronische installaties,
apparaten, onderhoud en storingen aan deze installaties
verhelpt.? Dan snapt u het belang van gedegen VP
opleidingen. Per slot van rekening komen er bij werken met
elektrotechniek nog wel wat gevaren om de hoek kijken! Voor
een opleiding tot VP bent u bij PTC Opleidingen aan het juiste
adres. Wij hebben ervaren docenten in dienst die bevlogen
hun kennis delen met de cursisten.
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Belangrijk: ze weten niet alleen welke kennis ze door moeten
geven, maar ook hoe ze dit moeten doen zodat het belang van
de veiligheid

Een VP opleiding volgen bij PTC
Opleidingen
Inleiding
Op het gebied van elektrische veiligheid stelt de Arbowet eisen
om werknemers in het bedrijfsleven zo veilig en gezond
mogelijk te laten werken en ze te beschermen tegen mogelijke
elektrotechnische gevaren als elektrocutie, kortsluiting en
brandgevaar. Deze cursus geeft een volledige instructie om de
werkzaamheden op een veilige en correcte manier uit te
voeren volgens NEN 3140.

Inhoud
•
•
•
•
•
•
•
•

Relevante kennis van de NEN 3140 en de Arbowet
Inzicht in mogelijke gevaren en ongelukken
Uitgangspunten voor een veilige bedrijfsvoering en het
veilig uitvoeren van onderhoud
Personeel- en werkvoorschriften
Inspectie van arbeidsmiddelen
Werkvoorschriften voor het spanningsloos, onder
spanning
en in de nabijheid van spanning voerende delen werken
Gebruik van hulpmiddelen, waaronder persoonlijke
beschermingsmiddelen en de NEN 3140
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Voor wie?
Alle Vakbekwame Personen die volgens de NEN 3140 en Arbowet willenn werken of toe
zijn aan hun 3 jaarlijkse herinstructie om veilig te blijven werken en hun benoeming te
behouden.

Overig
• Uw werkgever kan u na deze herinstructie, eventueel na bedrijfsspecifieke
instructies, opnieuw benoemen tot vakbekwaam persoon. Meer informatie over
benoemingen in de elektrotechniek vindt u op onze site.
•

Nieuwe cursusopzet: in plaats van een langdradig overzicht van regels wordt u met
(visuele) praktijkvoorbeelden, cases en opdrachten langs de gevaren van het werken
aan en met elektrotechnische installaties geleid. U leert gevaarlijke situaties
herkennen en werkzaamheden veilig uitvoeren. Werkmethoden, procedures.

Veiligheidstrainingen
Omdat er vaak behoefte bestaat aan trainingen die puur gericht zijn op veiligheid, bieden wij u
verschillende veiligheidstrainingen aan. Deze trainingen helpen uw medewerkers, maar ook uw
managers om veiligheid in de praktijk te brengen. Deze veiligheidstrainingen kunnen op uw
eigen locatie worden verzorgt, en zijn helemaal op uw behoefte afgestemd.
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Tel
: 030 – 774 00 74
Fax : 084- 72 12 576
e-mail : info@ptc-opleidingen.nl
site : http://www.ptc-opleidingen.nl/
adres : Hagenweg 3c – 4131LX -Vianen

