UITNODIGING

kwaliteitsgarantie in schade-expertise

NTA 8220 / Scope 10 / en aanverwante technische onderwerpen
Doelgroep
Datum
Tijd
Locatie
PE

: Risicodeskundigen
: 8 maart 2018
: 15.00 - 19.00 uur
: Van der Heide (trainingscentrum), Schelluinsestraat 34, Gorinchem
: 4 opleidingspunten

NTA 8220 / Scope 10
De NTA 8220 is eind 2017 geïntroduceerd. De beoordelingsmethode in de NTA 8220 is specifiek
ontwikkeld voor bestaande elektrische installaties, elektrische apparaten en elektrische uitrusting van
machines. Het doel van de NTA 8220 is om de kans op schade door brand met een elektrische oorzaak te
verminderen.
Scope 10:
De SCIOS Scope 10 is ontwikkeld zodat een inspectie op basis van de NTA 8220 is gecertificeerd door
een kwalitatief deskundige inspecteur, die hierop ook wordt beoordeeld. De SCIOS Scope 10 inspectie is
de doorontwikkeling van het VIER protocol van iKeur en hierdoor wordt de vakbekwaamheid van de
inspecteur beter gewaarborgd.
Gastheer van der Heide heeft alle expertise in huis om gebouwen, installaties en constructies te
beschermen tegen bliksem, corrosie en elektrotechnische risico’s. In de opleidingscentra wordt de kennis
gedeeld en worden mensen opgeleid tot veiligheidsspecialisten onder andere op het gebied van
elektrotechnische keuringen. Voor meer informatie over van der Heide, zie www.vanderheide.nl.
Doelstelling seminar
De NTA 8220 wordt behandeld en de verschillen tussen de bestaande keuringsvormen worden nader
verduidelijkt. Daarnaast wordt uitgelegd wat een SCIOS Scope 10 inspectie inhoudt en zal in dit seminar
nog een aantal aanvullende onderwerpen worden behandeld onder andere op het gebied van:
Vlamboogdetectie, Led / netvervuiling / Power Quality. Tot slot zal nog een praktijkcase worden behandeld.
Programma
15:00 - 15:30 uur
15.30 - 16.00 uur
16.00 - 16.45 uur
16.45 - 17.00 uur
17.00 - 18.30 uur
18.30 - 19.00 uur

Ontvangst en registratie
Presentatie door Wim de Ruijter
Presentatie van der Heide
Pauze
Theorie en praktijk door Jordy Otten en van der Heide
Broodjesbuffet

Kosten
De kosten voor deelname aan het seminar bedragen € 50,= exclusief btw.
Aan en afmelden
Aan dit seminar kunnen maximaal 30 personen deelnemen. Aanmelding geschiedt uitsluitend middels
Extranet. Na aanmelding krijgt u automatisch een e-mailbericht en barcode ter bevestiging. De barcode
dient als inschrijfbewijs. Na deelname ontvangt u via Extranet uw deelnamebewijs.
In geval van annulering kunt u zich middels Extranet afmelden. U krijgt hiervan automatisch een
e-mailbericht ter bevestiging. Bij annulering binnen een week voor aanvang van het evenement wordt u
50 % van het bedrag in rekening gebracht. Indien u zich in het geheel niet afmeldt, zijn wij genoodzaakt u
het volledige bedrag voor deelname in rekening te brengen.
Zit de bijeenkomst vol? Schrijf u dan in als “geïnteresseerde”. Bij voldoende geïnteresseerden zal zo
mogelijk een tweede seminar worden gepland.
Bij onvoldoende aanmeldingen is het NIVRE gerechtigd deze bijeenkomst te annuleren of te verplaatsen.

