XL TRAINING
BA5
Een BA5 vakbekwaam persoon kent de gevaren van elektriciteit en reageert alert bij
problemen of ongevallen. Volgens het algemeen reglement voor de elektrische installaties
en de reglementering van het welzijn op het werk moet de werkgever een BA5 vakbekwame
werknemer aanduiden. En zorgen voor de nodige opleiding.
DOELSTELLINGEN
Werken aan of nabij elektrische installaties die al dan niet onder spanning staan, is niet zonder gevaar.
Het beheersen van de veiligheidsregels en de praktische toepassing ervan zijn daarbij essentieel.
De opleiding BA5 komt enerzijds tegemoet aan het nieuwe KB van 04.12.2012 inzake de verplichting
tot informatie en preventie van de werkgever. Anderzijds wordt er dieper ingegaan op het omgaan
met elektrische gevaren.
VOOR WIE?
Deze opleiding is bestemd voor al wie bij het uitvoeren van zijn werk als elektricien of in een andere
functie, blootgesteld is aan de gevaren van elektriciteit. Het veronderstelt een basiskennis van
elektriciteit en elektrische installaties (sterkstroom).
PROGRAMMA
1. Arbeidsongevallen, beroepsziekten, gevaar, risico en causaliteitsprincipe
2. Evaluatie en beheersen risico’s en methodieken
3. Structuur en toepassingsgebied van de wetgeving: ARAB en AREI
4. Gevaren van elektrische stroom
5. Elektrische netstructuren TT, TN en IT
6. Exploitatie elektrische installaties: algemene regels, bevoegdheden personeel en toekennen ervan,
organisatie van de werken, meten van elektriciteit LS en HS
7. Werkprocedures: spanningsloos en onder spanning werken, onderhoud van elektrische installaties,
procedure vitale vijf
8. Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) en signalisatie
9. Draagbare gereedschappen en meettoestellen
DUUR
1 dag
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XL TRAINING
TAAL
Nederlands
AANTAL DEELNEMERS
Max. 8 deelnemers
FORMULE
De cursus kan zowel op locatie worden gegeven als in het opleidingscentrum. De cursus kan worden
aangepast om specifieke veiligheidsregels van Uw bedrijf te verwerken.
EVALUATIE
Deelnemers krijgen geen test, tenzij anders gevraagd door de klant.
Deelnemers krijgen een deelnameattest. Het is een instrument waarop de werkgever zich kan
baseren om de betrokken werknemer bevoegd te verklaren te werken aan een bepaalde installatie
PRIJS
• Op aanvraag: info@xltraining.be
• Syllabus, examen en deelnameattest inbegrepen.
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