BA4 gewaarschuwd persoon – BA5 vakbekwaam persoon
Praktische informatie

werken aan of in de nabijheid van elektrische installaties
uit te voeren.



Doelstelling

De opleiding heeft tot doel de noodzakelijke basisinformatie m.b.t. elektrische risico’s te verschaffen zodat de cur-




sist in staat is de gevaren van elektriciteit te onderkennen
en gemotiveerd is om de juiste veilige werpmethode toe te

Deelnamevoorwaarden

Voor de opleiding BA4 is voorafgaande kennis en /of ervaring niet vereist.

deelnemer beheerst het Nederlands, de taal waarin de
opleiding gegeven wordt, voldoende.

Groepsgrootte

een

basisopleiding

BA5–laagspanning.

(*) De opleiding BA5 kan op 1 lesdag voorzien worden.
Het programma is voor de deelnemers zwaar beladen en
de ruimte tot vraagstelling is zeer beperkt.



Theorie
 Wetgeving
 algemene begrippen m.b.t. elektriciteit

Datum en uren

 de gevaren van de elektrische stroom

 Datum in overleg te bepalen.

 de schakel- en verdeelinrichtingen

 Uren

 exploitatie van de elektrische installaties

o Lesdag van 8:00 – 16:00 uur

 veilig werken algemene veiligheidsregels
 persoonlijke beschermingsmiddelen en signalisatie

Validatie

 risico’s zien

De geslaagde deelnemer ontvangt een uniek genummerd
diploma;

 Uitdieping BA5

de niet-geslaagde deelnemer een bewijs van

o Netstructuren TT, TN, IT

deelname met vermelding van de resultaten van de test.



BA5 - hoogspanning: enkel mogelijk als uitdieping
na

Maximum 15 deelnemers.



BA5-laagspanning of BA5-laagspanning + hoogspanning (theoretische benadering) – 2 lesdagen*.



Van de BA5 als vakbekwaam persoon

wordt een degelijke kennis van elektriciteit verwacht. De



BA4-laagspanning voor werknemers met voorkennis: 1 lesdag.





BA4-laagspanning voor werknemers met geringe
voorkennis: 1 lesdag.



passen.



Modules

o schakelen in HS
o toolboxmeeting

Afspraken

De klant zorgt voor:

De opleiding wordt afgesloten met een test.

 opvang en begeleiding van de lesgever
 een geschikt en aan de groepsgrootte aangepast les-

Opleiding op maat is mogelijk.

lokaal met beamer



Informatie en contact



Documentatie

Cursus voor iedere deelnemer.

 www.humat.be
 humat@veiligheidsopleidingen.be
 +32 474 26 92 63


+32 14 75 54 51

Lesinhoud
De BA4 bevoegde werknemer wordt voldoende onderricht
betreffende de elektrische risico’s van die specifieke taak
ofwel wordt hij bewaakt door een BA5. De BA5 bevoegde
werknemer kent de gevaren, verbonden aan de uit te
voeren werkzaamheden, hij kan maatregelen bepalen om
specifieke risico’s te elimineren of tot een minimum te
beperken.
Het is aan de werkgever om te bepalen wie welke bevoegdheden krijgt en dit op basis van bekwaamheden. Het
volgen van een opleiding BA4 / BA5 volstaat niet om

Prijsafspraak opleiding op locatie klant
Op aanvraag.

