
Werken aan of in de buurt van elektrische installaties, of deze nu onder spanning staan of niet, 
houdt risico’s in. De werkgever is verplicht om de BA5 codificatie toe te passen op personen die 
deze risico’s moeten kunnen identificeren, evalueren en zelf inschatten welke maatregelen geno-
men moeten worden. 

Deze module licht de verschillende elektrische risico’s toe en de verschillende manieren om zich-
zelf te beschermen.

DOELGROEP

Elke elektricien die werkzaamheden uitvoert aan, met of in de omgeving van elektrische installaties en die toe-
zicht houdt op BA4 personen om elektrische gevaren te vermijden.

INHOUD

• De basisinformatie van de wetgeving in verband met elektrische veiligheid kennen.
• Zich bewust worden van de risico’s die verbonden zijn aan het werken aan of in de omgeving van elektrische 

installaties.
• De verschillende mogelijkheden kunnen voorstellen om deze risico’s te vermijden of beperken.

BA5 Elektriciens

• Toekenning van de BA5 codificatie
• De kracht van elektriciteit
• Herhalen basisbegrippen van elektriciteit
• De voornaamste wetgeving
• Externe invloeden
• Aardingsschema’s
• Kabelberekening van elektrische LS-installaties (basis)
• Het gangbare elektrisch materiaal
• Introductie op risicoanalyse
• De elektrische risico’s en de beschermingsmiddelen

 

DOELSTELLING



Voorkennis

Ervaring en een basiskennis van industriële installaties zijn noodzakelijk.

Aantal uur

Opleiding: 16u00
Test: 00u30 (op het einde van de tweede dag)

Attest

Aanwezigheidsattest wordt afgeleverd.

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 € 350
Andere niet PSC 149.01 € 375

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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