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Wateropleidingen brengt praktijkgerichte waterkennis op een hoger peil

GASMETEN EN MEETBEVOEGD

Algemeen

Type: Cursus
Doelgroep: Medewerkers van waterschappen die ruimten met een mogelijk

gevaarlijke atmosfeer vrijgeven en/of toezichthouders hierop
Instapniveau: mbo
Variant: Dag cursus
Zelfstudie: 1 uur per bijeenkomst
Vakgebied: Arbo

Doel

Het vrijgeven van een ruimte voor het uitvoeren van werkzaamheden waarin gas, een explosief mengsel
of giftige stoffen kan voorkomen is een verantwoordelijke taak. Ook het toezichthouden op de vrijgave
betekent een verantwoordelijkheid. Om voor deze taak goed toegerust te zijn wordt gebruik gemaakt van
verschillende metingen. Een juist gebruik van de apparatuur is daarvoor essentieel.

Je krijgt inzicht in de randvoorwaarden voor het vrijgeven van en toezicht houden op een ruimte vóór en
tijdens werkzaamheden. Je oefent in het juist gebruiken en interpreteren van diverse meetapparatuur. Na
het volgen van deze cursus weet je wat je moet doen als de ruimte nog niet vrijgegeven kan worden voor
werkzaamheden.

Inhoud

In de cursus komen de volgende onderwerpen aan bod:

• oorzaken, kenmerken en risico’s van een gevaarlijke atmosfeer in besloten ruimten
• grenswaarden
• lezen en interpreteren chemiekaarten
• methoden en gebruik van verschillende gasmeetapparatuur
• meten en controle besloten ruimten met elektrochemische sensor, gasmeetbuisjes en PID-meter
• interpretatie en registratie meetgegevens
• introductie op gebruik van inerte gassen

Vorm

De theorie wordt aan de hand van praktijkvoorbeelden en casussen uit het waterschapswerk aangeboden.
Een gedeelte van de training oefen je met speciale praktijkopstellingen. Aan het eind van de tweede
lesdag maak je een toets.
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Bijzonderheden

Deze cursus is onderdeel van de Arbocatalogus sector Waterschappen en kent een duidelijke
“waterschapsidentiteit”. Het verkrijgen van een gecertificeerde meetbevoegdheid is tegen meerprijs
mogelijk door deelname aan een examen via de Stichting samenwerken voor veiligheid (SSVV)


