NEN 3140
KEUZEWIJZER

Dé opleider

Als Ingenium Dé opleider krijgen wij vaak vragen over welke NEN 3140-training past bij een organisatie dan wel
bij de werkzaamheden die een medewerker gaat verrichten. Met behulp van de NEN 3140 cursus keuzewijzer
proberen wij deze keuze te vergemakkelijken. Ook voorkomen we hiermee dat u of uw medewerker in een verkeerde NEN 3140 cursus komt. Door middel van een aantal vragen leiden wij u naar de juiste NEN 3140-training.
De NEN 3140 is grofweg in te delen in 3 groepen:
Elektrische veiligheid
Veiligheid van elektrische arbeidsmiddelen
Veiligheid van elektrische gebouwgebonden installaties.

Elektrische veiligheid
Uw medewerkers voeren werkzaamheden uit met elektrische
risico’s en hebben geen elektrotechnische vooropleiding.

Training
Voldoende Onderricht Persoon
(VOP) NEN 3140

Uw medewerkers voeren werkzaamheden uit met elektrische
risico’s en hebben een elektrotechnische vooropleiding.

Training
Vakbekwaam Persoon
(VP) NEN 3140

Uw medewerkers voeren
leidinggevende taken uit m.b.t.
elektrotechnische werkzaamheden en beheren elektrische
installaties.

Training
Installatie en Werkverantwoordelijke
(IV / WV) NEN 3140
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Veiligheid van elektrische arbeidsmiddelen
Uw medewerkers gaan elektrische arbeidsmiddelen (230V en
400V) keuren.

Training
Keuren elektrische
arbeidsmiddelen
volgens NEN 3140

Uw medewerkers willen de
kennis voor elektrische arbeidsmiddelen verder verdiepen (b.v.
complexe 400V machines, etc).

Training
Keuren elektrische
arbeidsmiddelen
voor gevorderden

Uw medewerkers gaan
medische toestellen keuren
welke contact (kunnen) maken
met patiënten.

Uw medewerkers gaan lasapparatuur keuren volgens
NEN 60974-4?

Training
Keuren medische toestellen
volgens NEN-EN-IEC 62353

Training
Keuren lasapparatuur
volgens NEN-EN-IEC 60974-4

NEN 3140
KEUZEWIJZER

Dé opleider

Veiligheid van elektrische gebouwgebonden installaties
Uw medewerkers gaan elektrische installaties inspecteren
volgens NEN 1010 (oplevering)
en NEN 3140 (herhaling).

Training
Inspectie elektrische installaties
volgens NEN 1010 en NEN 3140

Uw medewerkers gaan basiskennis over de NEN 1010 installatievoorschriften opdoen.

Training
Basiskennis
NEN 1010

Uw medewerkers gaan
aggregaten keuren.

Training
Keuren aggregaten

Naast elektra gaan uw medewerkers ook gas- en waterinstallaties van woningen inspecteren volgens NTA 8025.

Training
Inspectie woningen
volgens NTA 8025

