
Zijn er medewerkers die een installatie veilig moeten stellen door te schakelen in de hoogspan-
ningscabine? Zijn er werknemers die in de omgeving van een hoogspanningsinstallatie werken 
moeten uitvoeren? Dan is het aangewezen dat men deze opleiding volgt als aanvulling op hun 
BA5-codificatie. 

Naast de uitgebreide theorie leren de deelnemers de noodzakelijke stappen voor het veilig scha-
kelen op hoogspanning ook toepassen in de praktijk.

DOELGROEP

Deze opleiding richt zich tot elke technicus die een BA5-attest toegekend kreeg van de werkgever en die verant-
woordelijk is voor de werkzaamheden die verband houden met de exploitatie van een hoogspanningscabine.

INHOUD

Deze opleiding voldoet aan het KB van 4/12/2012, dat bepaalt dat de werkgever zijn werknemers, op basis van 
een risicoanalyse, op de hoogte moet brengen van de gevaren die verbonden zijn aan  
hoogspanningsinstallaties.

Hoogspanning: veilig werken aan elektrische 
hoogspanningsinstallaties - theorie en praktijk

Het programma omvat een omvangrijk theoretisch gedeelte (5u) en wordt afgesloten met reële 
oefeningen (2u) in verband met het bedienen van elektrisch materiaal dat zich in een hoogspan-
ningscabine kan bevinden.

Theorie:

• Theoretische studie van verschillende relevante artikelen van het AREI betreffende elektrische 
hoogspanningsinstallaties. (Belang van de veiligheid, wetgevend kader, gevaren/risico’s voor per-
sonen, definities, rechtstreekse en onrechtstreekse aanraking, soorten aardelektroden, aardings-
schema’s, configuratie van een distributienet, bedieningsmateriaal, uitschakeling, beveiliging en 
scheiding, configuratie/structuur van een installatie, werken aan elektrische installaties, zones 
onder spanning en nabijheidszones, enz.)

• Kennismaken met het elektrisch hoogspanningsmateriaal dat zich in een hoogspanningscabine 
kan bevinden (materiaal in behuizing, open en/of gesloten cellen, vermogentransformator, over-
stroombeveiligingen en beveiligingen tegen interne fouten, collectieve en/of individuele bescher-
mingsuitrustingen, …) met enkele concrete bedieningen van bepaalde soorten materiaal (schake-
laar, netscheider, vermogenschakelaar, aarding en kortsluiting, spanningstester, enz.).

• Simulering van de 8 stappen om een installatie spanningsloos en/of onder spanning te stellen.

Praktijk:

• Het bedienen van elektrisch hoogspanningsmateriaal op gesloten en open cellen: praktijk.

 

DOELSTELLING



Voorkennis

Deelnemers dienen over een BA5-attest te beschikken, waarin de werkgever verklaart dat hij of zij vakbekaam 
is voor werken aan of in de omgeving van een elektrische installatie. Meer informatie over het toekennen van de 
BA4 of BA5-codificatie vind je op onze website. Idealiter hebben de deelnemers in de laatste 5 jaar deelgenomen 
aan de BA5-opleiding van Volta.

Aantal uur

08u00

Attest

Een deelnameattest wordt afgeleverd.

Extra info

Er wordt van de deelnemers verwacht dat ze hun eigen PBM’s meebrengen (schoenen, helm, veiligheidsbril, ...).

Planning & locaties

Je vindt alle data en locaties terug op www.volta-org.be. 

Zijn er meerdere werknemers binnen het bedrijf die dezelfde opleiding dienen te volgen en past geen van de 
geplande data of locaties? Neem dan zeker contact op want in veel gevallen kunnen we deze opleiding in je 
bedrijf organiseren.

Inschrijvingstarieven

Doelgroep Inschrijvingsgeld

Arbeiders PSC 149.01 € 0
Bedienden PSC 149.01 € 0
Andere PSC 149.01 € 175
Andere niet PSC 149.01 € 210

Meer info?

Contacteer Anne Van Ruysseveldt via e-mail: academy@volta-org.be of op het nummer 02 431 05 85.
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