
   
Opleiding NEN 1010 Basiskennis 
 
 
  

 

Zoekt u een training NEN 1010 basiskennis? 
Erkend en praktisch ingevuld? De NEN 1010 
basiskennis cursus van Ingenium dé opleider is 
precies wat u zoekt!  
Veiligheid staat voorop in de elektrotechniek. De 
overheid, de werkgever en de werknemer dragen 
hiervoor de verantwoordelijkheid. De cursus “NEN 
1010 voor monteurs” is zeer geschikt voor 
iedereen die met elektrische installaties werkt. U 
kunt daarmee een waardevolle bijdrage leveren 
aan de handhaving en verbetering van het 
veiligheidsniveau van elektrische installaties, zowel 
tijdens als na de werkzaamheden. In deze cursus 
leert u in de eerste instantie de uitgangspunten 
van de NEN 1010. Uiteraard maken wij een 
vertaalslag naar de toepassing van de norm in de 
dagelijkse praktijk. 
Na afloop heeft u kennis over: 
ü Basisonderwerpen NEN 1010 
ü Basisonderwerpen NPR5310 
ü Etc 

Wat levert het op? 
De cursus NEN 1010 basiskennis heeft als doel 
om technici over voldoende kennis van de 
installatievoorschriften NEN 1010 te laten 
beschikken om basiswerkzaamheden aan 
elektrische installaties te laten uitvoeren. 
 
Geen vooropleiding nodig 
Een elektrotechnische vooropleiding is wenselijk.  
 
Trainingsduur en studiebelasting 
De training duurt 1 dag. Lesstofbehandeling 
inclusief practicum. 
 
Theorie- en praktijkdeel 
Allereerst wordt gestart met het toepassingsgebied 
en de uitgangspunten van de NEN 1010 en de 
NPR 5310. 
 
De volgende onderwerpen worden onder andere 
behandeld: 
ü Basiskennis NEN 1010 en NPR 5310 
ü Benamingen en definities 
ü Beschermingsgraden en -klassen 
ü Stelsels en ketens 
ü Opbouw van verdeelinrichtingen 
ü Aanrakingsgevaar en aardingsvoorziening 
ü Belasting van leidingen 
ü Theorie en praktijk van aardlekschakelaars 
ü Doorsnede van leidingen 
ü Algemene en aanvullende bepalingen voor 

huisinstallaties en utiliteitsinstallaties 

Aanvullende bepalingen voor: 
ü Woongebouwen en utiliteitsinstallaties 
ü Badruimten en badlokalen 
ü Tijdelijke installaties 

ü Vochtige ruimten 
ü Etc 

Investering training  
NEN 1010 basiskennis  
ü 1 cursist: € 295,-   
ü 2 t/m 3 cursisten: € 285,- 
ü 4 t/m 5 cursisten: € 275,  
ü 6 en meer cursisten: € 265,- 

Genoemde prijzen zijn per cursist, exclusief BTW, 
incl. cursusboek, lunch en certificaat. 
 
Trainingslocatie 
Lexmond 
 
In-company training mogelijk 
Wilt u een in-company opleiding NEN 1010 
basiskennis? Dit kan snel en praktisch in gang 
worden gezet. Bel ons gerust voor een voorstel op 
maat. 
 
Komt u in aanmerking voor subsidie? 
Onder specifieke omstandigheden kan deze 
training onder een OOM ESF of OTIB subsidie 
vallen. Het opleidingsfonds van UNETO-VNI, 
OTIB, heeft het trainingsaanbod opengesteld. Een 
installatiebedrijf is niet langer gebonden aan de 
trainingen in de gidsen 
 
Vragen over de opleiding NEN 1010 
basiskennis?  
Wij staan u graag met raad en daad terzijde.  
Bel 088 – 2450000, mail ons via 
info@deopleider.nl 
 


