XL TRAINING
BA4
BA4 gewaarschuwd persoon voor niet-elektrisch geschoolden. Tijdens deze opleiding leer je de
risico’s kennen van werken in de buurt van elektrische installaties. Deze basisopleiding richt
zich tot niet-elektrisch geschoolde personeelsleden.
DOELSTELLINGEN
Door deze BA4 opleiding leer je veilig werken aan of in de omgeving van elektrische installaties.
Zijn bepaalde risico’s niet uit te sluiten tijdens het werken aan elektrische installaties? Dan mogen die
enkel uitgevoerd worden door BA4 gewaarschuwde werknemers. Zij zijn op hoogte van de risico’s van
specifieke installaties en de werkprocedures en zijn hiertoe bevoegd verklaard door hun werkgever.
Deze opleiding levert de noodzakelijke basisinformatie rond elektrische risico’s en geeft de
deelnemers inzicht in de gevaren verbonden bij het werken aan elektrische installaties. Het slagen
voor deze opleiding vormt een onderdeel van de bevoegdheidsverklaring als BA4 gewaarschuwd
persoon.
Wie een opleiding BA5 wil volgen hoeft niet eerst BA4 te volgen. In de opleiding BA5 zit het onderdeel
BA4 immers in vervat.
VOOR WIE?
Alle uitvoerende werknemers die taken moeten uitvoeren aan of in de nabijheid van een elektrische
installatie. Voorkennis van elektriciteit is aangewezen.
PROGRAMMA
1. Veiligheid elektrisch bekeken
2. Basisbegrippen in een notendop
3. Wetgeving
4. Gevaren van elektriciteit
5. Elektrische lokalen
6. Gevolgen van elektriciteit: (on)rechtstreekse aanraking
7. Begrippen met betrekking tot aardingen
8. Beschermingsmaatregelen
9. Klassen van elektrisch materieel
10. Voorkoming en werkmethodiek
11. Elektrische handgereedschappen
12. Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM’s)

XL TRAINING
DUUR
1 dag
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 in de buurt van een bepaalde
installatie
PRIJS
• Op aanvraag: info@xltraining.be
• Syllabus, examen en deelnameattest inbegrepen.

WWW.XLTRAINING.BE
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