
   
Opleiding veilig werken in besloten 
ruimten 
 
  

 

Zoekt u een training veilig werken in besloten 
ruimten? Erkend en praktisch ingevuld? De 
cursus veilig werken in besloten ruimten van 
Ingenium dé opleider is precies wat u zoekt! Door 
ons opgeleide medewerkers zijn praktisch 
ingesteld. Ons motto is: Veiligheid is een 
werkwoord! 
 
De cursus veilig werken in besloten ruimten is 
bedoeld voor medewerkers van bijvoorbeeld 
gemeentes, waterschappen, installatiebedrijven 
en overige technische bedrijven welke het 
officiële certificaat veilig werken in besloten 
ruimten willen behalen.  
 
Het doel van de cursus veilig werken in besloten 
ruimten is om medewerkers inzicht te geven over 
de risico’s, de verschijningsvormen en 
maatregelen bij van besloten ruimten. 
 
Schrijf u nu voor de opleiding veilig werken in 
besloten ruimten van Ingenium dé opleider! 
 
Wat levert het op? 
De medewerkers ontvangen een certificaat veilig 
werken in besloten ruimten. 
 
Vooropleiding nodig 
Geen vooropleiding noodzakelijk. 
 
Trainingsduur en studiebelasting 
De training duurt 1 dag. Lesstofbehandeling en 
aansluitend praktijk. 
 
Resultaat voldoet aan Arbowet 
Door het volgen van de training veilig werken in 
besloten ruimten voldoen zowel de werkgever als 
de werknemer aan de in de Arbowet gestelde 
eisen van voldoende instructie en aantoonbare 
deskundigheid. 
 
Theoriedeel 
De trainingen van Ingenium dé opleider blinken 
uit in de praktijk. Theorie is echter noodzakelijk 
om veilig te kunnen werken. De volgende 
onderwerpen worden onder andere behandeld: 
ü Definitie besloten ruimte 
ü Wet- en regelgeving besloten ruimten 
ü Arbo informatieblad AI-5 
ü Herkennen van de gevaren besloten ruimte 
ü Verstikkingsgevaar besloten ruimte 
ü Brand- en explosiegevaar besloten ruimte 
ü Gevaar voor bedwelming of vergiftiging 
ü Bewegende delen besloten ruimte 
ü Beheersen van gevaren van elektriciteit in 

besloten ruimte 
ü Vallen, uitglijden en vallende voorwerpen 

ü Evalueren van de 
bestaande situatie / 
onderzoek van de 
atmosfeer in de 
ruimte, de omgeving 
en de toe te passen 
werkmethode 

ü Beheersen van de 
risico’s in besloten 
ruimte  

ü Beheersen van de atmosfeer in een besloten 
ruimte 

ü Maatregelen in en rondom de besloten ruimte 
ü Organisatorische maatregelen in besloten 

ruimten 
ü Bedrijfshulpverlening in besloten ruimte 
ü Meet- en overige apparatuur 
ü Persoonlijke beschermingsmiddelen in 

besloten ruimte 
ü Uitgebreid praktijkgedeelte: meten en 

betreden besloten ruimte 

Praktijkdeel 
Tijdens  het praktijkdeel betreden de cursisten 
een besloten ruimte onder begeleiding van de 
docent. Mits deze op de cursuslocatie bij de klant 
aanwezig is. Vlot en humorvol. U staat als cursist 
centraal. 
 
Trainingslocaties 
De cursus veilig werken in besloten ruimten 
wordt alleen in-company verzorgd. Wilt u een in-
company training veilig werken in besloten 
ruimten organiseren? 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 training veilig werken in 
besloten ruimten? 
Wij staan u graag met raad en daad terzijde.  
Bel 088 – 2450000 of mail ons via 
info@deopleider.nl 
 


