04.04
Werken in besloten ruimten
MODULE 1: ZONDER ADEMLUCHTBESCHERMING

MODULE 2: MET ADEMLUCHTBESCHERMING

• Doelgroep:

• Toelatingsvoorwaarde:

Deelnemers die geen nood hebben aan ademluchtbescherming bij het uitvoeren van hun taken.

Deelnemers hebben een geldig VCA - IS-081 of
IS-008 attest (Werken met onafhankelijke ademlucht
bescherming) of kunnen een bewijs van een gelijkaardige opleiding voorleggen. (Zie ook pagina 28: Werken
met onafhankelijke ademhalingsbescherming)

• Inhoud:

Theorie: Idem module 2
Praktijk: Idem module 2 maar zonder de aspecten mbt
ademluchtbescherming.

• Doelgroep:

Deelnemers die mogelijks nood hebben aan ademluchtbescherming bij het uitvoeren van hun taken.

PROGRAMMA
THEORIE
• Kenmerken van een besloten ruimte.
• De veiligheidswacht aan een besloten ruimte.
• Het doel, de opbouw en de inhoud van het
vergunningensysteem
• De basisregelgeving in het kader van het werken in een
besloten ruimte.
• Relatie met veiligheidswacht
• De gevaren en risico’s van het werken in een besloten
ruimte oa.: Verstikking, brand en explosie, intoxicatie,
elektrocutie, beknelling, lawaai, ….
• Specifieke risico’s bij het gebruik van werken met en/of
interactie met …:
- Elektriciteit, verlichting en gereedschappen
- Elektrisch en autogeen lassen
- Andere werknemers
• Veilige betreding
• De hulpmiddelen voor de betreding: werking en de vooren nadelen
• Ademluchtbescherming-ventilatie
• PBM’s

• Communicatie & -middelen bij het werken in besloten
ruimte
• Hoe reageren in noodsituaties
• LMRA - RA
• Basis Ex-OX-TOX- metingen / -meettoestelen.
(individueel / collectief)
PRAKTIJK
• Uitvoeren verschillende opdrachten (type rollenspel) 
Klant-eigen & specifieke situaties mogelijk.
• LMRA ifv taak
• Gedrag ifv opdracht mbt veiligheid, interactie
met andere werknemers, behandeling
arbeidsmiddelen,veiligheidswacht, noodsituaties, …
• Interpretatie vergunningen
• Betredingsvoorwaarden respecteren oa: registratie &
aanwezigheid veiligheidswacht
• Werken met portofoon / WT
• Werken met betredingshulpmiddelen en –uitrustingen Verticale en horizontale betreding en verlaten
• Gebruik vanPBM’s, adembescherming (afh. & onafh.) &
valbescherming.

PRAKTISCHE INFO
• Categorie:
Toxische risico’s (bescherming)
Risicovolle taken
• Doelstellingen van de opleiding:
De theoretische kennis en praktische
vaardigheden verwerven om veilig in
besloten ruimte te kunnen werken.
• Doelgroep:
Zie bovenaan: Module 1 / Module 2
• Validatie van de verworven kennis
en vaardigheden:
De kandidaten die voor een praktisch
examen (continue evaluatie) slagen,
ontvangen een deelnameattest.
• Basisvereisten en toelatings
voorwaarden:
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Minimum 18 jaar zijn.
Toelatingsvoorwaarde Module 2:
Deelnemers hebben een geldig
VCA - IS-081 of IS-008 attest
(Werken met onafhankelijke
ademluchtbescherming) of kunnen
een bewijs van een gelijkaardige
opleiding voorleggen. In het
bezit zijn van PBM’s voor het
praktijkgedeelte van de opleiding.
• Duur en schema:
1 dag
• Documentatie:
1 syllabus per deelnemer•
Diverse:
Ruime parking. Doorlopend gratis

koffie, soep en water (indien de
opleiding in één van de vestigingen
van ECS plaatsvindt). Gratis
broodjeslunch en een frisdrank
(indien de opleiding in één van de
vestigingen van ECS plaatsvindt).
• Aantal deelnemers per sessie:
Maximum 6
• Contact en informatie:
03/360 29 11 of info@e-c-s.be
Al onze opleidingen kunnen op
aanvraag in één van onze vestigingen
of bij de klant ingericht worden.
Tevens is het mogelijk ze aan te
passen aan de specifieke noden van
de klant of aan te vullen met een
audit, advies, coaching.
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