
E-learning / online
✓	 Keuren elektrische arbeidsmiddelen 
 NEN 3140  
✓	 Keuren elektrische arbeidsmiddelen 
 NEN 3140 herhaling 
✓	 Keuren ladders, trappen en rolsteigers 
✓	 Keuren ladders, trappen en rolsteigers
 herhaling
✓	 Keuren valbeveiliging
✓	 Keuren valbeveiliging herhaling
✓	 Keuren hijs- en hefmiddelen 
✓	 Keuren hijs- en hefmiddelen herhaling 
✓	 Keuren landbouw-, tuin-, park- en 
 bouwmachines (zomer 2022 beschikbaar)
✓	 Cursus Keuren klimmaterieel, hijsmiddelen 
 en valbeveiliging (combi)
✓	 Cursus Keuren klimmaterieel, hijsmiddelen 
 en valbeveiliging (combi) herhaling
✓	 Inspectie elektrische installaties
 NEN 1010 / NEN 3140
✓	 Inspectie elektrische installaties 
 NEN 1010 / NEN 3140 herhaling
✓	 Installatie- en werkverantwoordelijke  
 NEN 3140 (voorjaar 2022 beschikbaar)

✓	 Installatie- en werkverantwoordelijke  
 NEN 3140 herhaling (voorjaar 2022 beschikbaar)
✓	 Voldoende Onderricht Persoon NEN 3140 
✓	 Voldoende Onderricht Persoon NEN 3140
 herhaling 
✓	 Vakbekwaam Persoon NEN 3140 
✓	 Vakbekwaam Persoon NEN 3140 herhaling 
✓	 Course Instructed Person – Voldoende  
 Onderricht Persoon NEN 3140 English Online
✓	 Course Skilled Person – Vakbekwaam  
 Persoon NEN 3140 English Online
✓	 Preventiemedewerker
✓	 Basisveiligheid VCA 
✓	 Veiligheid voor operationeel leidinggevenden
 VCA 
✓	 Veiligheid voor intercedenten en 
 leidinggevenden VCA 
✓	 Bedrijfshulpverlening basis 
✓	 Bedrijfshulpverlening herhaling 
✓	 EHBO basiskennis
✓	 Veilig werken met de heftruck 
✓	 Veilig werken met de reachtruck 
✓	 Veilig werken met de elektrische pallettruck 

Dé opleider
E-learning

Geen tijd om een reguliere cursus te volgen? Volg een E-learning!

Dé opleider

Ingenium is dé opleider van keurend en inspecterend Nederland! Bij onze NEN 3140 en NEN 1010 en keurmeester 
cursussen staat het leerdoel voorop. Wij bereiken dat echter wel door het inzetten van het element humor. Ingenium 
is een landelijk werkende opleider, kantoorhoudend in Hengelo en Lexmond. Onze NEN 3140 en NEN 1010 cursussen 
worden verzorgd op 25 locaties in Nederland waaronder ons keurmeester praktijkcentrum in Lexmond en uiteraard 
in-company bij u op het bedrijf.
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Voordelen E-learning
 Flexibel. Cursisten kunnen leren op de momenten dat het hen het beste uitkomt: onder werktijd, ’s avonds of in de pauze.

 Dit komt de productiviteit en leereffectiviteit van de cursist ten goede.
 Goedkoper. U bespaart op tijd en reiskosten.
 Online leren is leuker. Wij leven in een digitale wereld en zitten vaker achter de PC, Mac, tablet of iPad. 

 De stap is dan vaak klein om online een VOP NEN 3140, VP NEN 3140 of keurmeestercursus te volgen.
 Bijhouden van prestaties. Bij E-learning is het eenvoudig bijhouden hoe ver je met de opleiding gevorderd bent. 

 Door het maken van tussentijdse toetsen heeft u een goed inzicht of u de lesstof voldoende beheerst. 
 Toetsing en het certificaat. Als je de lesstof doorlopen hebt dan maak je de eindtoets. 

 Als je deze met voldoende resultaat behaald hebt dan ontvang je een digitaal certificaat als cursusdiploma.



Keurmeester cursussen
✓	 Keuren elektrische arbeidsmiddelen 
 NEN 3140
✓	 Keuren elektrische arbeidsmiddelen 
 NEN 3140 (herhaling)
✓	 Keuren elektrische arbeidsmiddelen 
 gevorderden
✓	 Keuren landbouw-, tuin-, park- en 
 bouwmachines
✓	 Keuren hoogwerkers
✓	 Keuren grondverzetmachines
✓	 Keuren hijs- en hefmiddelen
✓	 Keuren valbeveligingsmiddelen
✓	 Keuren heftrucks
✓	 Keuren autolaadkranen 
✓	 Keuren magazijnstellingen
✓	 Keuren medische apparatuur NEN 62353
✓	 Keuren lasapparatuur NEN-EN-IEC 
 60974-4
✓	 Keuren ladders, trappen en rolsteigers
✓	 Keuren klimmaterieel, hijsmiddelen en
  valbeveiliging (combi)
✓	 Keuren speeltoestellen en speelgelegen-
 heden
✓	 Keuren aggregraten
✓	 Inspectie elektrische installaties 
 NEN1010/NEN3140
✓	 Inspectie autolaadpaal installaties 
 NEN1010/NEN3140 
✓	 Inspectie en onderhoud van noodverlichting 
✓	 Inspectie en oplevering van PV Installaties
✓	 Inspectie woningen volgens NTA 8025
 (woning APK)
✓	 Thermografie volgens NTA 8040-1

SCIOS cursussen
✓	 SCIOS Scope 8 inspecteur elektrische 
 installaties (NEN 3140)
✓	 SCIOS Scope 10 Inspecteur brandrisico- 
 inspecties volgens NTA 8220
✓	 SCIOS Scope 12 inspecteur 
 Zonnestroominstallaties

NEN 3140 elektrische veiligheid
✓	 Voldoende Onderricht Persoon NEN 3140
✓	 Vakbekwaam Persoon NEN 3140
✓	 Installatie- en Werkverantwoordelijke 
 NEN 3140
✓	 NEN 1010 Basiskennis

VCA/BHV/Arbo 
✓	 Basisveiligheid VCA 
✓	 Veiligheid operationeel leidinggevenden 
 VCA-VOL 
✓	 Veiligheid voor intercedenten en
 leidinggevenden VIL-VCU 
✓	 Preventiemedewerker

In-company
Wilt u een in-company cursus organiseren? Dit kan 
snel en praktisch in gang worden gezet. Bel of mail 
ons gerust voor een voorstel op maat.

Interesse? 
Vraag ons om nadere informatie!
De actuele cursusplanning met cursusdata 
en cursuslocaties vindt u op onze website.

Dé opleider
Klassikaal

Overzicht klassikale cursussen

Dé opleider

Ingenium is dé opleider van keurend en inspecterend Nederland! Bij onze NEN 3140 en NEN 1010 en keurmeester 
cursussen staat het leerdoel voorop. Wij bereiken dat echter wel door het inzetten van het element humor. Ingenium 
is een landelijk werkende opleider, kantoorhoudend in Hengelo en Lexmond. Onze NEN 3140 en NEN 1010 cursussen 
worden verzorgd op 25 locaties in Nederland waaronder ons keurmeester praktijkcentrum in Lexmond en uiteraard 
in-company bij u op het bedrijf.
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