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TRAININGEN & 
MASTERCLASSES



VERNIEUWDE  TRAINING / CURSUS MACHINEVEILIGHEID! 

De training / cursus Machineveiligheid, die vanaf 1999 door  

ESV Technisch Adviesbureau gegeven wordt, is in 2018 volledig nieuw 

opgezet door de training / cursus Machineveiligheid terug 

te brengen van 4 naar 3 modules. 

Daarnaast zijn er nu maar liefst 6 verschillende masterclasses  

over specifieke machineveiligheid onderwerpen. 

Deze masterclasses zijn daarom op maar één specifiek onderwerp ge-

richt. Ze zijn bedoeld voor hen die al een basistraining  

Machineveiligheid gevolgd hebben. Dus speciaal bedoeld voor  

gevorderden. 

De nieuwe masterclasses zijn:

 Masterclass Risicobeoordeling

 Masterclass Robotveiligheid

 Masterclass Transportsystemen

 Masterclass Aanpassen van bestaande machines

 Masterclass Performance Level

 Masterclass Lock Out Tag Out (Try Out)

De afgelopen jaren hebben wij hard gewerkt aan een nieuwe veilig-

heidstraining voor productiebedrijven. Wij zijn er dan ook trots op dat 

we sinds juni 2015 de training Veilig Werken kunnen geven. De training 

Veilig Werken is een alternatief voor de VCA trainingen, omdat de 

training meer in gaat op alle veiligheidsaspecten die er in productiebe-

drijven spelen. De training Veilig Werken is interactief opgezet en wordt 

gedurende de training verduidelijkt met speciaal hiervoor gemaakte 

veiligheidsfilms. 

Kortom, met de training / cursus Machineveiligheid, de Masterclasses 

en de training / cursus Veilig Werken bieden wij u unieke praktische 

veiligheidstrainingen. Dit praktijkgehalte wordt gerealiseerd door de 

praktijkvoorbeelden die tijdens de trainingen of masterclasses gebruikt 

worden. Zoals al eerder genoemd, garanderen wij een hoog praktijkge-

halte waardoor de training voor iedereen begrijpelijk is.

Graag zien wij u op één van onze trainingen.

Bert Stap, directeur
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IVOB was tot voor kort het zusterbedrijf van ESV Technisch 
Adviesbureau BV. Vanaf augustus 2015 waren de veiligheids- 
trainingen van ESV Technisch Adviesbureau bij IVOB onder-
gebracht. 

Op 2 juli 2018 is IVOB verzelfstandigd. Nog steeds is er een samen-
werking met ESV Technisch Adviesbureau en zullen de trainin-
gen deels door CE specialisten van ESV Technisch Adviesbureau 
gegeven worden. Bert Stap, eigenaar van IVOB, is ooit de oprichter 
geweest van ESV Technisch Adviesbureau en is 25 jaar werkzaam 
geweest op het terrein van machineveiligheid. Daarmee garande-
ren wij een hoog praktijkniveau van al onze trainingen.



TRAINING 
VEILIG WERKEN

Vaak worden er, op verzoek van de productie, veiligheden  

uitgeschakeld om de productie draaiende te houden, zonder na  

te denken over de gevolgen voor de veiligheid van de machine bedieners.

Deze training / cursus Veilig Werken kan gezien worden als een VCA 

training speciaal bedoeld voor productiebedrijven, metaalbedrijven en 

machinebouwers.

Dit zijn vragen waar de meeste medewerkers niet altijd antwoord op 

kunnen geven.

Vanuit onze praktijkervaring op het gebied van machineveiligheid heb-

ben wij een praktische training Veilig Werken ontwikkeld.

De training / cursus Veilig Werken bieden we op twee niveaus aan. 

Een basistraining en een middelbare training. De middelbare training 

bestaat uit de basistraining met daarbij nog extra achtergrondinforma-

tie over wet- en regelgeving op het gebied van machineveiligheid. Bij 

de middelbare training wordt ook de relatie gelegd tussen de Europese 

regelgeving en onze nationale wetgeving.

Waarom deze training / cursus Veilig Werken:

  Omdat de praktijk leert dat veiligheid sterk afhankelijk is van het 

gedrag van medewerkers en het zich bewust zijn van de noodzaak 

om veilig te werken.

  Omdat de praktijk leert dat men het belang van procedures en 

instructies moet leren inzien.

  Omdat medewerkers zich van de eigen verantwoordelijkheid voor de 

veiligheid bewust moeten worden.

Daarom is er tijdens de training aandacht voor  

veelvoorkomende praktijksituaties zoals:

  Geen of verkeerd gebruik van de Lock Out Tag Out  

procedures.

Tijdens onderhoudswerkzaamheden, bij het afstellen van machines 
of bij het oplossen van storingen worden er nogal eens veiligheden 
uitgeschakeld of overbrugd. Daarmee kunt u uzelf of anderen in een 
gevaarlijke situatie brengen.

WERKT U VEILIG?
  Kent u de wettelijke veiligheidsvoorschriften?

  Weet u welke veiligheden u mag en soms zelfs  

moet uitschakelen tijdens uw werk?

  Wanneer moet u een machine veiligstellen?
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  De situatie dat er tijdens onderhoudswerkzaamheden, bij het afstellen 

van machines of het oplossen van storingen nogal eens veiligheden 

verwijderd, overbrugd of uitgeschakeld en daarna niet hersteld worden. 

Daarmee brengt men zichzelf en / of anderen in een gevaarlijke situatie.

  De situatie waarbij er, op verzoek van de productie, veilig heden uitge-

schakeld worden om de productie draaiende te houden, zonder na te 

denken over de gevolgen voor de veiligheid van de machinebedieners.

Tijdens beide trainingen wordt er op een praktische wijze ingegaan op wat 

er kan gebeuren, wat er wettelijk wel of niet toegestaan is en kunnen wij al 

uw vragen over dit onderwerp beantwoorden.

Door middel van beeld en filmmateriaal uit de praktijk wordt de cursist 

gewezen op situaties waar hij mogelijk in terecht kan komen.

Beide trainingen worden afgesloten met een examen1. Bij een voldoende 

resultaat ontvangt de deelnemer een certificaat van deelname en een pasje 

Veilig Werken2 (CVW-B of CVW-M).

1  Voor de training Veilig Werken Middelbaar moet men eerst de basistraining volgen.  
Het examen voor de middelbare training wordt pas afgenomen als ook de aanvullende training op 
middelbaar niveau gevolgd is.

2  Voor de training Veilig Werken Middelbaar ontvangt men bij een voldoende resultaat 
alleen het certificaat en pasje Veilig Werken Middelbaar.
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ONDERWERPEN
1. Veiligheden (kennismaking met en herkenning)
2. Lock Out Tag Out procedure
3. Omgang met veiligheden
4. Veiligheid bij productiemachines
5. Werken met machines en gereedschap
6. Werken aan elektrische installaties
7. Werken op hoogte
8. Hef- en hijsmiddelen
9. Omgang met gevaarlijke stoffen
10. Werken in besloten ruimtes
11. Werken in explosieve atmosfeer
12. Veiligheidsgedrag
13. Procedures en instructies
14. Brand en brandpreventie
15. Persoonlijke beschermingsmiddelen
16. Veiligheidssignalisatie (pictogrammen en instructies)

TRAINING BEDOELD VOOR
 Operators
 Operators die regelmatig storingen moeten oplossen
 Machinestellers
 Safety Engineers
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 DUUR
 1 dag

 LEERDOELEN
   Achtergrond veiligheidswetgeving  

(Europese en nationale)

  Arbowetgeving

  Herkennen veiligheden

  Omgang met veiligheden

  Veranderingen aan veiligheden

   Veiligheidsmaatregelen op de werkvloer

  Do’s en don’ts

Tijdens deze training wordt er op een praktische wijze inge-

gaan op wat er kan gebeuren en wat er wettelijk wel of niet 

toegestaan is.

TRAINING 
VEILIG WERKEN BASIS



EXTRA ONDERWERPEN
1. Basiskennis regelgeving en normen
2. Productrichtlijnen
3. Machineveiligheid
4. Europese normen
5. Veiligheidscircuits
6. Gevaren en preventie
7. Belang van toezicht en controle

TRAINING BEDOELD VOOR
 Medewerkers van de Technische Dienst
 Leidinggevenden
 Engineers die zelf ook regelmatig op de werkvloer bezig zijn
 Service- en onderhoudsmedewerkers
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 DUUR
 1 dag basistraining & 4 uur middelbaar

 EXTRA LEERDOELEN 
   Welke regelgeving bestaat er en wat houdt deze in?

   Relatie Europese en nationale wetgeving

   Consequenties van aanpassingen en veranderingen

   Belang van toezicht en controle

  Do’s en don’ts

Tijdens deze training wordt er op een praktische wijze inge-

gaan op wat er kan gebeuren en wat er wettelijk wel of niet 

toegestaan is.

Door middel van beeld- en filmmateriaal uit de praktijk wordt 

de cursist gewezen op situaties waar hij mogelijk in terecht 

kan komen.

TRAINING 
VEILIG WERKEN MIDDELBAAR



Ons motto bij deze trainingen is “vanuit de praktijk voor  

praktijkmensen”. Wel willen wij u erop wijzen dat module 1 een hoog 

theoriegehalte heeft omdat hier de ins en outs van de  

regelgeving behandeld worden. Maar ook in deze module  

zullen we zoveel mogelijk praktijkvoorbeelden gebruiken om 

de richtlijnen te verduidelijken.

Wat u kunt verwachten

  Interactieve kennisoverdracht door ervaren specialisten;
  Voldoende gelegenheid voor het stellen van vragen over 

specifieke situaties die binnen uw bedrijf voorkomen;
  Praktische informatie welke u direct kunt toepassen;
  De laatste “weetjes” op het gebied van de Europese Richtlijnen;
  Ruimte voor behandeling van uw eigen praktijkcases en vragen;
  Alles op het gebied van CE-markering voor machines;
  Toepassen van de juiste systematiek van risicobeoordelingen en 

veiligheidscategoriebepalingen;
  Praktijkgerichte aanpak van de machineveiligheid;
  Training die geschikt is als training voor Safety Engineers.

Doordat de training / cursus is opgedeeld in meerdere modules heeft u 

ook de mogelijkheid om deel te nemen aan een gedeelte van de training 

/ cursus, bijvoorbeeld 1 of 2 modules. Maar ook heeft u de mogelijkheid 

om, als u deze training / cursus Machineveiligheid gevolgd heeft, deel te 

nemen aan één van onze specifieke Masterclasses. 
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Een training / cursus Machineveiligheid waarbij, vanuit veel  
praktijkervaring, allerlei richtlijnen / wetgeving op het gebied van 
machineveiligheid behandeld worden. De nadruk zal daarbij vooral 
liggen op consequenties van de Europese Richtlijn Arbeidsmiddelen 
en de Machinerichtlijn, aangezien de meeste bedrijven hiermee te 
maken hebben. 

Tevens is er aandacht voor aanverwante Europese Richtlijnen.  
Enige voorkennis van de Europese Richtlijnen is niet vereist.  
De training start op de eerste dag op een niveau dat voor iedereen
haalbaar is. Onze training Machineveiligheid is een prak tische  
cursus CE-markering, waar we vooral ingaan op de praktische  
uitwerking van de Europese regelgeving. 

TRAINING 
MACHINEVEILIGHEID
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VANUIT DE PRAKTIJK 
    VOOR PRAKTIJKMENSEN

Training bedoeld voor

  Engineers / Constructeurs

  Projectleiders

  Hoofd Technische Dienst

  Bedrijf- of productiemanagers

  Safety Engineers

Tijdens de training / cursus Machineveiligheid wordt aan de  hand van 

praktische voorbeelden en een stappenplan uitgelegd wat u in welke 

situatie kunt of moet doen. Of u nu machine bouwer bent of als productie-

bedrijf regelmatig machines of productielijnen koopt, deze training geeft u 

voldoende kennis om met de machineveiligheid regelgeving om te gaan.



PROGRAMMA
1. Inleiding Europese richtlijnen
2. Machinerichtlijn 2006/42/EG
3. Aanpassingen aan bestaande machines
4. Samenstel van nieuwe en bestaande machines
5. Richtlijn Arbeidsmiddelen
6. Relatie met de Arbowetgeving
7. Omgang met andere wetgeving naast de Machinerichtlijn
8. Opstellen gebruiksaanwijzing
9. Samenstellen Technisch Dossier
10. Opstellen EG-Verklaring van Overeenstemming
11. Normen algemeen

TRAINING BEDOELD VOOR
Iedereen die te maken heeft met machineveiligheid bij het bouwen van 

nieuwe of het aanpassen van oude machines en nog geen of weinig kennis 

heeft van de regelgeving op het gebied van de machineveiligheid.
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 DUUR
 1 dag

 LEERDOELEN
  Het doel van deze training / cursus Machineveiligheid 

Module 1 is om u voldoende kennis en inzicht te geven in 

de wetgeving rond machineveiligheid. Welke verplichtin-

gen er volgens deze wetgeving zijn voor de fabrikant of 

voor degene die uiteindelijk de verantwoording op zich 

neemt als fabrikant of samensteller van een samenstel 

van machines.

 VEREISTE VOORKENNIS
  Geen

TRAINING MACHINEVEILIGHEID 
MODULE 1

Deze training / cursus Machineveiligheid Module 1 is bedoeld als basis-

module. Andere trainingsbedrijven noemen dit de training  / cursus Basis 

Machineveiligheid. Tijdens deze module krijgt u inzicht in de regelgeving 

zoals wij deze kennen op het gebied van machineveiligheid. Deze Module 1 

Machineveiligheid is vereist als basiskennis als u zich verder wilt verdiepen 

in de meer specifieke technische en wetstechnische aspecten van machine-

veiligheid. 

Deze Module 1 Machineveiligheid heeft een hoog theoriegehalte, omdat we 

hier op diverse aspecten van de regelgeving moeten ingaan. Toch maken we 

ook tijdens deze Module 1 Machineveiligheid zoveel mogelijk gebruik van 

praktische voorbeelden. Als u deelgenomen heeft aan deze Module 1 kunt u 

ook deelnemen aan de andere modules Machineveiligheid of aan eventuele 

Masterclasses die door ons bedrijf gegeven worden.



PROGRAMMA
1. EN-ISO 13857 (veiligheidsafstanden)
2. EN-ISO 14120 (keuze vaste of wegneembare afscherming + eisen)
3. EN 349 (minimale afstanden om beknelling te voorkomen)
4. EN-ISO 14122- 1 t/m 4 (trappen, ladders en bordessen)
5. NEN 3011/EN-IEC 61310-1 (pictogrammen)
6. EN-ISO 11161 (samenstel van machines)
7. EN 1037 (Lock Out Tag Out)
8. EN-ISO 14119 (deurcontacten / manipulatie)
9. EN-ISO 13855 (naderingssnelheden, o.a. bij lichtschermen)
10. EN-ISO 12100 (risicoanalyse)

TRAINING BEDOELD VOOR
Iedereen die te maken heeft met machineveiligheid bij het bouwen van 

nieuwe of het aanpassen van oude machines en nog geen of weinig kennis 

heeft van de regelgeving op het gebied van de machineveiligheid.
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 DUUR
 1 dag

 LEERDOELEN
  Het doel van deze training / cursus Machineveiligheid 

Module 2 is om u voldoende kennis en inzicht te geven 

in geharmoniseerde normen die belangrijk zijn als u met 

machineveiligheid bezig bent.

 VEREISTE VOORKENNIS
  Basiskennis van onze Module 1 Machineveiligheid of  

een gelijkwaardige training / cursus.

TRAINING MACHINEVEILIGHEID 
MODULE 2

Deze training / cursus Machineveiligheid Module 2 is bedoeld als een ver-

volg op de Module 1 Machineveiligheid. Tijdens deze module krijgt u inzicht 

in een aantal geharmoniseerde Europese Normen die in het kader van de 

machineveiligheid belangrijk zijn. 

Tijdens deze training / cursus Machineveiligheid Module 2 maakt u kennis 

met de meeste algemene geharmoniseerde normen die belangrijk zijn om 

op een juiste manier aan de eisen van de regelgeving over machineveiligheid 

te voldoen. Deze module wordt verduidelijkt door praktische voorbeelden.



PROGRAMMA
1. Performance- en Safety Integrity Level
2. EN-IEC 60204-1 (elektronorm van de Machinerichtlijn)
3. EN-ISO 13850 (ontwerp noodstop)
4.  EN-ISO 13849-1 (betrouwbaarheid noodstop- en veiligheidscircuit)
5. Gezamenlijke uitwerking PL-berekening

TRAINING BEDOELD VOOR
Iedereen die te maken heeft met machineveiligheid bij het bouwen van 

nieuwe of het aanpassen van oude machines en nog geen of weinig kennis 

heeft van de regelgeving op het gebied van de machineveiligheid.

14

 DUUR
 1 dag

 LEERDOELEN
  Het doel van deze training / cursus Machineveiligheid 

Module 3 is om u voldoende kennis en inzicht te geven 

in geharmoniseerde normen die belangrijk zijn voor 

het ontwerpen en het bouwen van een juiste veilige 

elektrische installatie, een noodstopsysteem en een 

veiligheidssysteem van een machine.

 VEREISTE VOORKENNIS
  Basiskennis van onze Module 1 en 2 of een gelijk- 

waardige training / cursus. Enige kennis van elektrische 

systemen van machines is een must.

TRAINING MACHINEVEILIGHEID 
MODULE 3

Deze training / cursus Machineveiligheid Module 3 is bedoeld als een 

vervolg op de basismodule 1 en de vervolgmodule 2. Tijdens deze training / 

cursus Machineveiligheid Module 3 gaat het vooral over de eisen waaraan 

een elektrische installatie, een noodstopsysteem en een veiligheidssysteem 

van een machine moet voldoen.

In plaats van deze training / cursus Machineveiligheid Module 3 kunt u 

eventueel ook de Masterclass Performance Level volgen.
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Wij bieden op dit moment de volgende masterclasses:

  Masterclass Risicobeoordeling
  Masterclass Robotveiligheid
  Masterclass Transportsystemen
  Masterclass Aanpassen van bestaande machines
  Masterclass Performance Level
  Masterclass Lock Out Tag Out (Try Out)

Op onze website kunt u meer informatie, data en prijzen van onze 

Masterclasses vinden.

De Masterclasses kunnen wij ook incompany geven. 

Door het uitbreiden van ons trainingsaanbod met de Masterclasses, 
als vervolg op onze training Machineveiligheid, heeft u de mogelijk-
heid om een, voor u, aansluitende vervolgtraining te kiezen. Moet 
u regelmatig risicoanalyses (gaan) opstellen? Dan is de Masterclass 
Risicobeoordeling voor u een geschikt vervolg. Maar bent u werkzaam 
bij een fabrikant van transportsystemen? Dan is de Masterclass  
Transportsystemen voor u geschikter.

Natuurlijk kunt u de Masterclasses ook volgen als u niet onze training 
Machineveiligheid gevolgd heeft. U moet er dan wel rekening mee 
houden dat wij bij de Masterclasses uit gaan van een bepaalde basis-
kennis.

MASTERCLASSES



 DUUR
 1 dag

 LEERDOELEN
  Het doel van de Masterclass Risicobeoordeling is om u 

in één dag te leren om een goede risicobeoordeling op 

te stellen en vertrouwd te zijn met het gebruik van de 

18-punts risicograafmethode.

 VEREISTE VOORKENNIS
  Om op een goede wijze deel te kunnen nemen  

aan deze Masterclass Risicobeoordeling vragen we 

minimaal basiskennis machineveiligheid (bijvoorbeeld 

Module I van onze training Machineveiligheid).

MASTERCLASS 
RISICOBEOORDELING

Bij de aanpak van de veiligheid van machines is het opstellen van een risico-

beoordeling altijd een must. In de wetgeving wordt aangegeven dat men bij 

de bouw van machines verplicht is om een risicobeoordeling op te stellen 

en daar rekening mee te houden. Volgens het Nederlandse 

Arbeidsomstandighedenbesluit hoofdstuk 7 is dit ook een verplichting voor 

alle machines. 

Met andere woorden: zonder een goede risicobeoordeling kan men geen 

veilige machine bouwen of een machine op de juiste wijze veiligheid tech-

nisch aanpassen. 

Tijdens deze Masterclass wordt ingegaan op het opstellen van een goede 

risicobeoordeling.  

Bij de reductie van risico’s moet men zich houden aan de volgende  

beginselen van geïntegreerde veiligheid: 

  de risico’s uitsluiten of zoveel mogelijk verminderen; 
  de noodzakelijke beveiligingsmaatregelen treffen voor risico’s die  

niet kunnen worden uitgesloten;
  de gebruikers informeren over de restrisico’s ten gevolge van een 

tekortkoming van de getroffen beveiligingsmaatregelen, aangeven 
of een bijzondere opleiding vereist is en vermelden dat persoonlij-
ke beschermingsmiddelen vereist zijn.
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PROGRAMMA
1. Arbeidshygiënische aanpak
2. Haalbaarheidscriteria
3. Normen en praktische voorbeelden van risicoanalyse methoden 
4. Werken met de 18-punts risicograafmethode 
5.  Veel voorkomende risico’s bij machines: intrekgevaar, klemgevaar, 

snijgevaar, etc.  
6.  Toepassen van de functionele veiligheid bij machines en aandachts-

punten bij het toepassen van risicoreducties
7. Voorkomen van manipulatie van beveiligingen, etc.
8.  Toepassen van veilige snelheden bij machines voor bepaalde werk-

zaamheden 
9.  Noodzaak van een juiste Lock Out Tag Out Try Out (LOTOTO) 

procedure

MASTERCLASS BEDOELD VOOR
Iedereen die te maken heeft met machineveiligheid bij het bouwen van 

nieuwe of het aanpassen van oude machines.
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 DUUR
 1 dag

 LEERDOELEN
  Kennis vergaren om veilige robotsystemen te  

ontwerpen, te wijzigen of te beoordelen. Na deze mas-

terclass weet u welke risicoreducerende maat regelen u 

moet nemen om een veilige robotinstallatie te creëren.

 VEREISTE VOORKENNIS
  Om op een goede wijze deel te kunnen nemen aan deze 

Masterclass Robotveiligheid vragen we basiskennis 

machineveiligheid (bijvoorbeeld Module I en II van onze 

training Machineveiligheid) en/of de basiskennis van een 

risicobeoordeling machineveiligheid (bijvoorbeeld onze 

Masterclass Risicobeoordeling).

MASTERCLASS 
ROBOTVEILIGHEID

Er worden in de productiebedrijven en in de maakindustrie steeds meer 

robotinstallaties ingezet. Tegenwoordig zelfs, door voortschrijdende robot-

technieken, ook steeds meer Cobotssystemen (collaborative robots). Door 

leveranciers van Cobots wordt aangegeven dat men altijd veilig met deze 

robots kan werken. Maar is dat zo? Omdat men steeds vaker met robots 

geconfronteerd wordt, is het belangrijk dat men, als men robotinstallaties 

produceert of gebruikt of moet aanpassen, goed op de hoogte is welke vei-

ligheidseisen van toepassing zijn. Dus over wat men wel en niet mag doen 

en waar men in het bijzonder op moet letten. 

De laatste jaren zien we steeds meer ontwikkelingen op het gebied van 

robots en robotsystemen. Ook ontwikkelingen in de toe te passen veilig-

heidstechnieken. Maar zijn deze veiligheidstechnieken allemaal wel zo 

betrouwbaar als men beweert dat deze zijn? 

Bij robotsystemen gaat het niet alleen om de veiligheid van de robot of 

robots maar ook om de veiligheid van de machines waar de robots mee 

samenwerken of de tools van de robot / cobot. Een veilige robot / cobot wil 

nog steeds niet zeggen dat er sprake is van een veilige robotinstallatie.

Deze Masterclass Robotveiligheid is ontwikkeld door Bert Stap, directeur / 

trainer van ons bedrijf, die ook regelmatig artikelen en columns publiceert 

in het blad Vision & Robotics over robotveiligheid. Dus een Masterclass 

Robotveiligheid met veel inhoud.
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PROGRAMMA
1.  EN-ISO 10218-2: Veiligheidseisen voor de integratie van industriële 

robots, robotsystemen en robotcellen
2.  EN-ISO 11161: Veiligheidseisen aan Integrated Manufacturing  

Systems (IMS) waarbij twee of meerdere machines met elkaar zijn 
verbonden

3.  ISO/TS 15066: Veiligheidseisen aan ‘collaborative’ robotsystemen 
en de werkomgeving

4. Specifieke risico’s van industriële robots en robotsystemen
5.  Realisatie van de functionele veiligheid van de industriële robotsys-

temen. Vereiste Performance Level en het bouwen van goede 
noodstop- en veiligheidscircuits

6.  Beveiligingen bij robots, zoals: afschermingen, lichtschermen, vei-
ligheidsmatten en scanners

7.  Toepassen van reduced speed, safe human robot interaction, limi-
ting robot actions and minimum safety distances

8. Manipulatie van beveiligingen, etc.

MASTERCLASS BEDOELD VOOR
Deze masterclass is bestemd voor diegenen die verantwoordelijk  

zijn voor het ontwerp, de aanpassing of de beoordeling van robot systemen. 

U bent bijvoorbeeld werkzaam als: integrator, engineer, projectleider, tech-

nisch adviseur of ontwerper.
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 DUUR
 1 dag

 LEERDOELEN
  Kennis van de gevaren en de mogelijke reducties bij de 

verschillende transportsystemen.

 VEREISTE VOORKENNIS
  Om op een goede wijze deel te kunnen nemen aan deze 

Masterclass Transportsystemen vragen we basis kennis 

machineveiligheid (bijvoorbeeld Module I van onze 

training Machineveiligheid) en/of de basiskennis van een 

risicobeoordeling machineveiligheid (bijvoorbeeld onze 

Masterclass Risicobeoordeling).

MASTERCLASS 
TRANSPORTSYSTEMEN

In bijna alle productiebedrijven worden er uiteenlopende transportsyste-

men gebruikt. Transportsystemen kunnen bestaan uit een toevoertransport 

van producten, bestaande uit allerlei rollenbanen, rollenbochten, liften, 

bandbochten en bandtransporteurs. Maar ook bij het transport van grond-

stoffen of bulkproducten worden er allerlei transportsystemen, bestaande 

uit schroeftransporteurs, elevatoren, radiaalsluizen en kettingtransporteurs 

of pneumatische transportsystemen, toegepast.

Bij transport van zand, grond of korrelvormige materialen zal men weer 

vaak gebruik maken van trogtransporteurs. Vaak wordt bij de meeste bedrij-

ven voor het transporteren van pallets met producten gebruik gemaakt van 

palletbanen, kettingbanen, draaitafels, hefstations, etc.

Allerlei uiteenlopende transportsystemen met elk hun eigen kenmerkende 

risico’s.

Tijdens deze masterclass worden allerlei transportsystemen behandeld en 

wordt u gewezen op de kenmerkende risico’s van elk transportsysteem. 

Maar ook op de mogelijkheden om deze risico’s op een verantwoorde 

manier te reduceren.

Tijdens deze Masterclass Transportsystemen wordt er ook aandacht 

gegeven aan het fenomeen dat veel leveranciers van transportsystemen 

onterecht nog denken dat zij een onvoltooide machine leveren en daarom 

geen EG-Verklaring van Overeenstemming willen afgeven.
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PROGRAMMA
1.  Welke transportsystemen zijn er?
2.  EN-617: Transporteurs – Veiligheids- en EMC-eisen voor installaties 

voor opslag van stortgoed in silo’s, bunkers, voorraadbakken en 
trechters

3.  EN-618: Transporteurs – Veiligheids- en EMC-eisen voor 
stortgoedtransporteurs met uitzondering van vast opgestelde 
bandtransporteurs

4.  EN-619: Transporteurs – Veiligheids- en EMC-eisen voor  
stukgoedtransporteurs van transporteenheden

5.  EN-620: Stuk- en stortgoedtransporteurs – Veiligheids- en 
EMC-eisen voor vast opgestelde bandtransporteurs voor stortgoed

6.  EN-ISO 11161: Veiligheidseisen aan Integrated Manufacturing  
Systems (IMS) waarbij twee of meerdere machines met elkaar zijn 
verbonden

7.  Kenmerkende risico’s van de verschillende tansportsystemen  
met mogelijke risicoreducties

8. Wanneer wel of niet afschermen?
9.  Keuze tussen verschillende mogelijkheden van afschermingen (vast 

of flexibel, gebiedsafscherming of lokaal)
10.  Vereiste Performance Level van het noodstop- en  

veiligheidssysteem bij de verschillende transportsystemen

MASTERCLASS BEDOELD VOOR
Deze Masterclass Transportsystemen is bestemd voor diegenen die 

verantwoordelijk zijn voor het ontwerp, de aanpassing of de beoorde-

ling van transportsystemen. U bent bijvoorbeeld werkzaam als: engineer, 

projectleider, technisch adviseur of ontwerper bij een machinefabrikant of 

productiebedrijf.
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 DUUR
 1 dag

 LEERDOELEN
  Kennis over wat men wel en niet moet doen bij het aan-

passen van bestaande machines.

 VEREISTE VOORKENNIS
  Om op een goede wijze deel te kunnen nemen  

aan deze Masterclass Aanpassen van bestaande machi-

nes vragen we basiskennis machineveiligheid (bijvoor-

beeld Module I van onze training Machineveiligheid) 

en/of de basiskennis van een risicobeoordeling machine-

veiligheid (bijvoorbeeld onze Masterclass Risicobeoor-

deling).

MASTERCLASS 
AANPASSEN BESTAANDE MACHINES

Bij elk bedrijf komt het weleens voor dat men een bestaande machine gaat 

aanpassen. De redenen hiervoor kunnen zeer uiteenlopend zijn. Meestal 

is de hoofdreden om een machine sneller en beter te laten functioneren / 

produceren. Voor degenen die deze aanpassingen moeten uitvoeren gelden 

er een aantal regels die men moet volgen. Juist over deze regels en vooral 

over de verantwoordelijkheden die eventuele aanpassingen tot gevolg kun-

nen hebben, leeft er veel onbegrip. Soms wordt er geroepen dat een kleine 

aanpassing al tot het gevolg heeft dat men verantwoordelijk wordt voor de 

veiligheid van de gehele machine of installatie. De Inspectie SZW zegt in 

hun folder “Zo past u uw machine veilig aan” dat de kans groot is dat men 

zelf verantwoordelijk wordt voor de machine. Maar is dit wel terecht?

Tijdens deze Masterclass Aanpassen van bestaande machines willen we 

uitgebreid ingaan op wat wel en niet tot de mogelijkheden behoort en wan-

neer men op een bepaalde manier aansprakelijk wordt voor de veiligheid 

van de uiteindelijk gerealiseerde machine of productielijn.

Tijdens deze Masterclass Aanpassen van bestaande machines wordt ook 

ingegaan op het belang van het goed in kaart brengen van de veiligheid van 

de machine voordat men start met de aanpassingen. Het kan namelijk zijn 

dat de oorspronkelijke leverancier geen veilige machine geleverd heeft of 

dat in de loop der jaren de veiligheid van de machine door het verwijderen 

van veiligheden niet meer conform de veiligheidseisen is.
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PROGRAMMA
1. Machines of samenstel van machines
2. Samenstel van nieuwe en bestaande machines
3. Onbegrip bij het aanpassen van bestaande machines
4.  Onterechte angst voor verantwoordelijkheden bij aanpassingen
5.  Het in kaart brengen van de veiligheid van de machine die  

aangepast gaat worden
6.  Belang van een risicobeoordeling
7.  Belang van § 38 en 39 van de Gids voor toepassing van de  

Machinerichtlijn 2006/42/EG
8. Definitie van het begrip significante wijzigingen
9.  Aanpassen van machines met een noodstop- en veiligheidssysteem 

dat al voldoet aan de EN-954/1
10.  Aanpassen van machines met een noodstop- en veiligheidssysteem 

dat al voldoet aan de EN-ISO-13849/1
11.  Mogelijkheden en onmogelijkheden bij het aanpassen van 

machines van voor 1995 (van voor het CE-tijdperk) met of zonder 
noodstop- en veiligheidssysteem

12. Aandachtspunten bij aanpassingen van bestaande machines;
13 Mogelijke veiligheidsoplossingen

MASTERCLASS BEDOELD VOOR
Deze masterclass is bestemd voor iedereen die betrokken kan zijn bij het 

aanpassen van bestaande machines. U bent bijvoorbeeld werkzaam als: 

engineer, projectleider, technisch adviseur of ontwerper bij een productie-

bedrijf of u bent een machinebouwer die regelmatig machines of productie-

lijnen aanpast.
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 DUUR
 1 dag

 LEERDOELEN
  Het doel van de Masterclass Performance Level is  

om u in één dag te leren om goede noodstop- en veilig-

heidscircuits te ontwerpen.

 VEREISTE VOORKENNIS
  Om op een goede wijze deel te kunnen nemen aan deze 

Masterclass Performance Level vragen we basiskennis 

machineveiligheid (bijvoorbeeld Module I van onze trai-

ning Machineveiligheid).  

Tevens is enige kennis van elektrische systemen  

van machines vereist.

MASTERCLASS 
PERFORMANCE LEVEL

Elektrische noodstop- en veiligheidssystemen zijn een essentieel onder-

deel van de veiligheid van iedere machine en/of productielijn. Sinds 2012 

moeten elektrische noodstop- en veiligheidssystemen betrouwbaar zijn en 

moet die betrouwbaarheid ook aangetoond worden. Daarnaast worden er 

allerlei eisen gesteld aan de veiligheidscomponenten die men toepast. Zijn 

deze componenten wel betrouwbaar genoeg? Zijn ze misschien te bedrie-

gen? Kan het zijn dat ze niet voor een bepaalde veiligheidsfunctie gebruikt 

mogen worden?

Voor machines kunnen uiteenlopende veiligheidsniveaus vastgesteld wor-

den. Dit heeft te maken met het gebruik van de machine en de risico’s die 

men juist wil beveiligen.

Veel engineers zitten met vragen rond de eisen die aan een goed veilig-

heidssysteem gesteld worden. Tijdens deze Masterclass Performance Level 

willen we u daar meer inzicht in geven. Maar ook in de mogelijkheden die 

men heeft om grotere installaties in te delen in verschillende zones zodat 

men uiteenlopende veiligheidsniveaus kan hanteren.
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PROGRAMMA
1.  EN-ISO-13849-1 Veiligheid van machines – Veiligheid gerelateerde 

delen van besturingssystemen – Deel 1: Algemene beginselen voor 
het ontwerp

2.  EN-ISO-13849-2 Veiligheid van machines – Onderdelen van bestu-
ringssystemen met een veiligheidsfunctie – Deel 2: Validatie

3.  EN-IEC 62061 Veiligheid van machines – Functionele veiligheid van 
veiligheid gerelateerde elektrische, elektronische en  
programmeerbare elektronische besturingssystemen

4.  Tevens voorbeeld noodstop- en veiligheidsschakelingen
5.  Tips voor een vereenvoudigde benadering van Performance Level 

berekeningen
6. Berekening van het behaalde Performance Level
7. Performance Level case

MASTERCLASS BEDOELD VOOR
Iedereen die te maken heeft met machineveiligheid bij het bouwen van 

nieuwe of het (veiligheid technisch) aanpassen van oude machines.
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 DUUR
 1 dag

 LEERDOELEN
  Het doel van de Masterclass Lock Out Tag Out  

(Try Out) is om u in één dag te leren om een juiste 

LOTO(TO) procedure op te stellen en op een juiste wijze 

eventuele benodigde technische aanpassingen aan de 

machines of productielijnen door te voeren.

 VEREISTE VOORKENNIS
  Geen

MASTERCLASS 
LOCK OUT TAG OUT TRY OUT

De machine of productielijn geheel of gedeeltelijk veiligstellen voor onder-

houd, het verhelpen van storingen of schoonmaakwerkzaamheden is vol-

gens het Arbeidsomstandighedenbesluit hoofdstuk 7, artikel 7.5. een must.

Arbeidsomstandighedenbesluit artikel 7.5. lid 2 stelt het volgende:  

Onderhouds-, reparatie- en reinigingswerkzaamheden aan een arbeidsmiddel 

worden slechts uitgevoerd indien het arbeidsmiddel is uitgeschakeld en drukloos 

of spanningsloos is gemaakt. Indien dit niet mogelijk is worden doeltreffende 

maatregelen genomen om die werkzaamheden veilig te kunnen uitvoeren.

Hierbij is het de vraag of de machine of productielijn wel op de juiste wijze 

drukloos en spanningsloos gemaakt kan worden. Is er bijvoorbeeld bij het 

uitschakelen van de machine of productielijn geen sprake van geaccumu-

leerde energie?

Omdat veiligstellen zo belangrijk is, moet u beschikken over een juiste LO-

TO(TO) (Lock Out Tag Out Try Out) procedure. Maar een procedure is na-

tuurlijk niet voldoende. Het moet namelijk ook technisch mogelijk zijn om 

een machine veilig te stellen. Of zoals het Arbeidsomstandighedenbesluit 

stelt moet u, indien het niet mogelijk is, andere doeltreffende maatregelen 

treffen. Tijdens deze masterclass krijgt u voldoende handvaten aangereikt 

om op een juiste wijze de veiligheid van de medewerkers tijdens de onder-

houds-, storings- en schoonmaakwerkzaamheden te garanderen.
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PROGRAMMA
1.  EWat is Lock Out Tag Out (Try Out)?
2.   Verschil tussen LOTO en LOTOTO?
3.  Wet- en Regelgeving over veiligstellen van machines vanuit  

de Arbowetgeving en de Europese productrichtlijnen
4.  Stappenplan LOTOTO
5.  Beperkingen LOTOTO bij bepaalde werkzaamheden.  

Hoe om te gaan met uitzonderingen?
6.  Wat zijn eventuele alternatieve doeltreffende maatregelen?
7.  Nuttige tips voor het opstellen van LOTOTO werkinstructies
8.  Mogelijke LOTOTO procedure
9.  Pneumatiek en hydrauliek vaak het vergeten deel.  

Gevolgen van geaccumuleerde restenergie
10.  Pneumatisch, hydraulisch en elektrisch Lock Out Tag Out  

voorbeelden. Wat werkt in de praktijk het meest handig en veilig?
11.  Markeringen en LOTO(TO) lay-out
12.  LOTO(TO) voorbeeld
13.  Obstakels en valkuilen bij de implementatie van LOTO(TO)

INCOMPANY MASTERCLASS LOCK OUT TAG OUT 
(TRY OUT)
Deze Masterclass Lock Out Tag Out (Try Out) is zeer geschikt voor een in-

company training. Met daarbij de mogelijkheid om bij u op de werkvloer in 

te gaan op specifieke situaties. Beter kunnen we de praktijk niet benaderen.

MASTERCLASS BEDOELD VOOR
Iedereen die te maken heeft met onderhouds-, storings- en  

schoonmaakwerkzaamheden. Medewerkers van de Technische Dienst, en-

gineers, productiemanagers, teamleiders, SHEQ-managers en operators die 

deze werkzaamheden mogen uitvoeren.
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VANAF 2019 
NIEUWE TRAININGEN

VCA VOL (vanaf begin 2019)

Bent u een leidinggevende? Of bent u een zzp'er die als onderaannemer 

werkt? Dan moet u een certificaat Veiligheid voor Operationeel Leiding-

gevenden VCA (VOL-VCA) hebben.

Met het VOL-VCA-certificaat laat u zien dat u de basiskennis hebt  

over veiligheid, gezondheid en milieu en dat u deze kennis kunt toepassen. 

Zo vergroot u zowel uw eigen veiligheid als die van de mensen aan wie u 

leidinggeeft. U kent de wet- en regelgeving, kunt gevaarlijke situaties en 

handelingen herkennen én weet hoe u deze kunt voorkomen. Ook bent u 

een volwaardig aanspreekpunt voor opdrachtgevers, management en 

medewerkers. Kortom: met VOL-VCA laat u zien dat u weet wat er van u 

verwacht wordt.

BHV TRAINING (2e helft 2019)

Een BHV’er (bedrijfshulpverlener) kan Eerste Hulp verlenen en een begin-

nende brand bestrijden. De cursus BHV is een zeer praktisch ingerichte 

cursus en dus zeker niet saai! Deze tweedaagse opleiding tot BHV’er bevat 

twee onderdelen. Eén lesdag is gericht op het onderdeel Eerste Hulp. U 

leert wat u moet doen bij verschillende soorten letsels. Ook het bedienen 

van de AED wordt getraind. De andere lesdag leert u een beginnende brand 

te bestrijden. Aan het einde van beide trainingsdagen doet u examen. Ook 

bieden wij de mogelijkheid om een ééndaagse BHV herhalingstraining te 

volgen.

PREVENTIEMEDEWERKER (vanaf maart 2019)

Bent u gevraagd om binnenkort preventiemedewerker binnen jullie 

organisatie te worden dan hebt u een mooie nieuwe uitdaging. Naast dat 

het bedrijf dit wettelijk verplicht is, helpt u als preventie medewerker de 

veiligheid binnen jullie bedrijf te verbeteren.  

De preventiemedewerker zorgt samen met de werkgever voor goede 

arbeidsomstandigheden en het voorkomen van ongevallen. Volg daarom 

onze praktische training en word binnen één dag preventiemedewerker.

Training beschikbaar vanaf maart 2019. Begin 2019 staat er meer informatie 

op onze site.

VCA BASIS (vanaf begin 2019) 

Veel bedrijven vragen tegenwoordig een VCA certificaat voordat u op hun 

terrein mag werken. Meestal is het VCA Basis certificaat voldoende. 

Met het B-VCA-certificaat laat u zien dat u basiskennis hebt over veiligheid, 

gezondheid en milieu. Deze basiskennis vergroot zowel uw eigen veiligheid 

als die van de mensen met wie u werkt. U kent de wet- en regelgeving, 

kunt gevaarlijke situaties en handelingen herkennen én weet hoe u deze 

kunt voorkomen. Kortom: met B-VCA laat u zien dat u weet wat er van u 

verwacht wordt.
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EHBO TRAINING (najaar 2019)

Een EHBO cursus kan van levensbelang zijn! Tijdens deze basiscursus EHBO 

leert u op juiste wijze Eerste Hulp verlenen. De cursus EHBO duurt drie 

dagen. En kan eventueel ook in de avonduren gevolgd worden. U leert alles 

dat nodig is om Eerste Hulp te kunnen verlenen. Lotusslachtoffers maken 

de praktijkoefeningen zo realistisch mogelijk. Zij spelen ongevalssituatie op 

levensechte wijze na. Zo leert u de theorie direct toe te passen in de prak-

tijk. Dit maakt de Basistraining EHBO boeiend en dynamisch.

HEFTRUCKCERTIFICAAT (najaar 2019)

Tijdens deze opleiding tot heftruckchauffeur voor beginners leert u een 

heftruck te besturen en de heftruck tot in de puntjes te beheersen. Met 

verschillende heftrucks en bijbehorende opdrachten krijgt u gevoel hoe een 

heftruck bestuurd dient te worden. 

We richten ons op de praktijk en veiligheid. Leren u te letten op de gevaren 

en leren u om altijd goed om u heen te kijken en om goed rekening te hou-

den met obstakels en voetgangers. Naast het uitgebreide praktijkgedeelte, 

volgt u een korte klassikale les voor veilig werken met de heftruck. In twee 

dagen bent u, ook als beginnende heftruckchauffeur in staat om aan het 

eind van de opleiding veilig en verantwoord met de heftruck te rijden en 

daarmee het heftruckcertificaat te verdienen.

HOOGWERKERCERTIFICAAT (najaar 2019)

In één dag worden personen zonder ervaring in het bedienen van een 

hoogwerker getraind in het bedienen van 5 typen hoogwerker. De schaar-

hoogwerker, knikarmhoogwerker, spinhoogwerker, aanhangerhoogwerker 

en telescoophoogwerker. De opleiding “Veilig werken met de Hoogwerker” 

wordt standaard afgesloten met een veiligheidsexamen voor zowel de theo-

rie als praktijk. Bij voldoende resultaat krijgt u een hoogwerkercertificaat.
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