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BA4
T ra in ing  Center

O C B  G R O U P E

Indeling huishoudelijke en industriële installatie;
Onderscheid leren maken tussen spanning,
stroom en weerstand;
De wet van Ohm;
Een korte theoretische basis van het AREI
(Algemeen Reglement op de Elektrische
installaties);
De gevaren waarvoor men zich moet
beschermen: brand, beveiliging tegen
overbelasting, kortsluiting, elektrocutie,
spanningsloos stellen, beveiliging en gebruik van
materialen;
Veilig werken aan de elektriciteit;
Toestellen die gebruikt mogen worden;
Toelichting betreffende CE.

Tijdens de praktische BA4 opleiding leert u
risico’s herkennen van elektrische installaties,
wordt er uitgelegd hoe er kleine interventies
uitgevoerd kunnen worden aan de elektrische
installatie en wordt de leerstof verduidelijkt
aan de hand van vele voorbeelden uit de
praktijk.

Inhoud
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BA5
T ra in ing  Center

O C B  G R O U P E

Spanningsgebieden;
Overzicht van de uitwendige
invloedsfactoren;
IP-codes: beschermingsgraden;
Verklaring diverse elektrische begrippen
zoals foutspanning, contactspanning,
stapspanning, foutstroom,
overbelastingsstroom en kortsluitstroom.
Begrippen met betrekking tot isolatie en
de aarding van huishoudelijke en kleine
industriële installaties;

Om een BA5 opleiding te kunnen volgen is
voorkennis betreffende elektriciteit een
vereiste. Dit kan door eerst een BA4 opleiding
te volgen, maar ook door aantoonbare
praktijkervaring. Het doel van deze opleiding
is de cursisten veilig leren omgaan met
elektriciteit.

Inhoud
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https://ocbopleiding.be/ba4-opleiding.html


Hoe en waar te gebruiken van
differentieelschakelaars, automaten,
smeltveiligheden;
Bespreking van de uitschakelcurves van
automaten en smeltveiligheden;
De keuze van leidingen;
Volumes van bad- en stortbadruimten;
Kortsluitvermogen;
Netsystemen: opbouw, samenstelling en
bescherming tegen elektrische
schokken;
Berekeningen rond het beveiligen van
netten.
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WIST JE DAT ...
 

Training Center een
erkenningsnummer heeft van
de KMO-portefeuille voor het
geven van opleidingen. Krijg

tot 30 % van het
opleidingsbudget terug!



AREI
T ra in ing  Center

O C B  G R O U P E

Introductie nieuw AREI

Structuur en belangrijke wijzigingen 2020
Vanaf 1 juni 2020 is het “nieuw AREI” van
toepassing. De wijzigingen die deze intrede
teweeg brengen kunnen een ingrijpende
invloed hebben op ontwerp, uitvoering en
controle van de elektrische installaties. Om
eventuele problemen en niet-conformiteiten
als installateur, studiebureel, ed. te
vermijden bent u best op de hoogte van de
nieuwe situatie.
 
Daarom organiseert Training Center een
opleiding om een introductie te geven
betreffende het nieuwe AREI dat in juni
2020 in werking trad.
 
Tijdens deze studiedag wordt de nieuwe
structuur van de reglementering behandeld
en worden de belangrijkste wijzigingen ten
opzichte van het vorige AREI onder de loep
genomen voor wat laagspanning en zeer
lage spanning betreft.
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KALENDER
OPEN  OPLE ID INGEN  ELEKTR IC I TE I T

BA4
Data
25 januari, 22 maart en 21 juni 2022

Prijs
275,00 € excl. btw per cursist

Al onze open opleidingen gaan door op volgende locatie
Training Center - Koningin Astridlaan 60 - 2550 Kontich

BA5
Data
27 januari, 24 maart en 23 juni 2022

Prijs
295,00 € excl. btw per cursist

INSCHRIJVEN 

VIA
www.ocbopleiding.be

Introductie nieuw AREI
Datum
20 april 2022

Prijs
295,00 € excl. btw per cursist

http://www.ocbopleiding.be/


Cerga

BAS I SOPLE ID ING
 

MONTEURS
OPLE ID ING



CERGA
T ra in ing  Center

O C B  G R O U P E

Basisopleiding Cerga
Training Center is een erkend
opleidingscentrum voor de basisopleiding van
Cerga betreffende aardgas. Onze lesgevers
dienen de nodige opleidingen te volgen en op
de hoogte te zijn van veranderingen in de
wetgeving om deze opleiding te kunnen blijven
geven. Dit is een kwaliteitseis van Cerga waar
Training Center helemaal achter staat.
 
De basisopleiding Cerga moet gevolgd worden
door de technisch verantwoordelijke van een
gasinstallatiebedrijf. Deze opleiding duurt 48 u
(6 dagen) en wordt afgesloten met een
evaluatie van 4 u (halve dag). U kan pas slagen
voor de basisopleiding Cerga wanneer u een
score van 12/20 haalt. Vanaf deze score
ontvangt u van Training Center een certificaat
waarmee het Cerga-label aangevraagd kan
worden.

Behaalt u een score tussen de 10 en 12/20?
Dan kan u zich nog mondeling verdedigen, na
deze evaluatie zal de jury beslissen of u al dan
niet geslaagd bent voor deze Cerga opleiding.
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 Inleiding betreffende aardgas
 Binnenleiding voor lage druk
 Verbranding van aardgas
 Indeling van verbruikstoestellen
 Open en gesloten gastoestellen
 Essentiële veiligheidseisen voor bestaande

 Werken met aardgas
 Gasleidingen: materialen en 
 verbindingswijzen
 Plaatsing van aardgasleidingen
 Gastoestellen
 Gastoestellen type A en B: toevoer van
verbrandingslucht en afvoer van rookgassen
 Afvoer van condenswater

Behaalt u minder dan 10/20 of slaagt u niet
voor de mondelinge evaluatie van de
basisopleiding Cerga, dan kan er éénmalig een
herexamen ingepland worden.

Inhoud
1.
2.
3.
4.
5.
6.

      huishoudelijke aardgasinstallaties

Monteursopleiding
Als monteurs van gasleidingen en gasinstallaties
dienen deze medewerkers de
Monteursopleiding van Cerga te volgen. Deze
opleiding duurt 15u en wordt afgesloten met
een evaluatie van 1u.

Net zoals bij de basisopleiding Cerga moet er
een score van 12/20 behaald te worden om de
opleiding met succes te kunnen afwerken.

Inhoud
1.
2.

3.
4.
5.

6.
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KALENDER
OPEN  OPLE ID INGEN  CERGA

Basisopleiding Cerga
Sessie 1 - februari 2022
1, 3, 7, 9, 11, 14 en 16 februari 2022

Sessie 2 - juni 2022
6, 8, 10, 13, 15, 17 en 20 juni 2022

Prijs
575,00 € excl. btw per cursist

Al onze open opleidingen gaan door op volgende locatie
Training Center - Koningin Astridlaan 60 - 2550 Kontich

INSCHRIJVEN 

VIA
www.ocbopleiding.be

Monteursopleiding
Cerga
Data
3 en 5 mei 2022

Prijs
200,00 € excl. btw per cursist

http://www.ocbopleiding.be/


OPLE ID ING
HEFTRUCK

 

HOOGWERKER
 

SCHAARL I F T
 

VERRE IKER
 

ROLBRUG

Hefwerktuigen



HEFWERKTUIGEN
T ra in ing  Center

O C B  G R O U P E

 heftruck
 hoogwerker
 schaarlift
 verreiker
 rolbrug en aanslaan van lasten

cursisten volgen de opleiding in hun
vertrouwde omgeving;
en gebruiken hierbij de toestellen die ze
reeds gebruiken of in de toekomst gaan
bedienen.

Het gamma(*) opleidingen hefwerktuigen
bestaat uit:
1.
2.
3.
4.
5.

Alle opleidingen hefwerktuigen die gegeven
worden door Training Center gaan door op
de terreinen van de opdrachtgever, in-

company opleidingen. Dit heeft verschillende
voordelen:

Een opleiding hefwerktuigen reduceert de
kans op ongevallen, schade aan de
infrastructuur of schade aan goederen.
Verder zorgt het voor een verhoogde
productiviteit, een minder stresserende
omgeving, minder arbeidsongevallen, …
Kortom, het heeft een gunstige impact op uw
bedrijfsresultaat.

(*) door op de opleidingen te klikken komt u op de
website terecht met specifieke omschrijvingen van de
verschillende opleidingen.

T R A I N I N G  C E N T E R  -  OC B |   1 3

https://ocbopleiding.be/heftruck-opleiding.html
https://ocbopleiding.be/opleiding-hoogwerker.html
https://ocbopleiding.be/opleiding-schaarlift.html
https://ocbopleiding.be/opleiding-verreiker.html
https://ocbopleiding.be/opleiding-rolbrug.html


Elke opleiding hefwerktuigen is opgedeeld in 2
luiken: we starten elke opleiding met een
theoretisch gedeelte. Dit is nodig nadien de
praktijkoefeningen te kunnen uitvoeren.

Elke opleiding hefwerktuigen wordt afgesloten
met een technische en praktische proef. 

Slaagt de cursist voor deze twee testen, dan
ontvangt hij of zij een certificaat. Dit attest is
geen vakbekwaamheidsbewijs, maar het
bewijst wel dat de werkgever wettelijk in orde
is om de cursist met het toestel te laten werken.
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WIST JE DAT ...
 

al onze opleidingen worden 
 gegeven door lesgevers die

praktijkervaring hebben
doordat ze nog  50 % van hun
werktijd wettelijk verplichte

keuringen doen voor
keuringsorganisme OCB?

http://www.ocb.be/


BAS I SOPLE ID ING
ASBEST

INVENTAR I SAT I E

VERPL ICHT
OPLE ID ING  ASBEST
INVENTAR I SAT I E

Asbest



ASBEST
T ra in ing  Center

O C B  G R O U P E

kan beschrijven wat asbest is, wat de
herkomst van de vezels is en wat hun
belangrijkste eigenschappen zijn en heeft
kennis van de relevante asbestwet-en
regelgeving.
kan de algemene historiek met betrekking
tot het gebruik van asbest en de relevante
wet- en regelgeving omtrent asbest
kaderen.
kan de meest voorkomende
asbestverdachte toepassingen in
bouwwerken en objecten herkennen.
kan aangeven in welke situaties asbest
gezondheidsrisico’s met zich meebrengt,
wat de gevolgen kunnen zijn en hoe zo’n
situaties vermeden kunnen worden.

Basisopleiding asbestinventarisatie
Deze opleiding kan integraal digitaal
gevolgd worden en dit aan het eigen tempo
van de cursist. We zijn trots te kunnen zeggen
dat Training Center het eerste
opleidingscentrum in Vlaanderen is dat deze
opleiding digitaal on demand aanbiedt.

Inhoud
De cursist:
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heeft kennis van de Vlaamse en Belgische
wet- en regelgeving op het gebied van
asbestinventarissen en kan het doel van een
asbestinventaris duiden.
weet hoe hij een asbestinventaris moet
opstellen en weet hoe hij dit kan doen met
respect voor zijn eigen veiligheid en die van
anderen.
kan het verband leggen tussen de
asbestinventaris en het beheersprogramma
en een asbestverwijdering.
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WIST JE DAT ...

de basisopleiding
asbestinventarisatie een
erkende opleiding is door
het BIV, en dat voor 8u.

Verplichte opleiding asbestinventarisatie
Bij de verkoop van constructies die gebouwd
werden voor het jaar 2001, dient er in de loop van
2022 een asbestinventarisattest aanwezig te zijn.
Dit attest kan enkel opgemaakt worden door
erkende asbestdeskundigen inventarisatie en dit
volgens het inspectieprotocol van de OVAM. Deze
erkenning kan verkregen worden bij certificatie-
instellingen na het volgen van de verplichte
opleiding. Deze verplichte opleiding zal in 2022
van start gaan bij Training Center member of OCB
group. U kan zich hier op een wachtlijst plaatsen
zodat we u als eerste kunnen contacteren zodra
deze opleiding van start gaat.
 
Om deze verplichte opleiding tot
asbestdeskundige inventarisatie te kunnen volgen,
moet hij of zij over de nodige basiskennis
beschikken. 

https://www.ocbopleiding.be/opleiding-asbest-voorregistratie.html


Know how van ervaren lesgevers

Steeds op de hoogte van de wetgeving

Installaties en machines hebben voor onze
lesgevers geen geheimen

Opleiding in beide landstalen en toegankelijk
voor iedereen

Last but not least: subsidies te verkrijgen via onze
KMO-portefeuille erkenning

Waarom 
Training Center?

1

2

3

4

5

Training Center bv
info@ocbtc.be

www.ocbopleiding.be

mailto:info@ocbtc.be
http://www.ocbopleiding.be/

