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De kernactiviteiten van Smit Opleidingen & Trainingen bestaan uit het organiseren, uitvoeren en
verzorgen van maatwerkcursussen. Dit kunnen veiligheidsopleidingen zijn maar ook trainingen in
het gebruik van meetinstrumenten voor (periodieke) inspecties, metingen, testen en
beproevingen aan de elektrische installatie en elektrische arbeidsmiddelen (zoals
handgereedschappen).
Wat betreft de gebruikerstrainingen van deze meetinstrumenten zijn wij erg gespecialiseerd: voor
de meest gangbare merken hebben we actuele trainingen waarbij de praktijkgerichte benadering
centraal staat samen met een zeer grote ervaring en vakkennis van de docent.
Wij verzorgen vanaf 1991 allerlei cursussen NEN 1010 en NEN 3140 en
hebben daar uitstekend lesmateriaal voor ontwikkeld. Uiteraard alles volgens
de recente normen, dus ook voor NEN 1010:2007 en NEN 3140:2011.
Die (opfris)cursussen worden vaak verzorgd in combinatie met een training
voor uw meetinstrument zodat theorie en praktijk één geheel vormen. Vaak
op uw eigen locatie in uw eigen werkomgeving!
De opleidingen, cursussen en trainingen worden gepresenteerd met zeer
moderne audiovisuele hulpmiddelen en zowel op werkdagen als in avonden
en op zaterdag door geheel Nederland.
Indien van toepassing en wenselijk worden in uw bedrijf digitale foto's gemaakt die in de
presentaties of het lesmateriaal voor uw bedrijf worden verwerkt.
Het is in ieders belang dat de docent(en) voldoende vakbekwaam zijn. Behalve alle
benodigde vaktechnische en onderwijskundige diploma's zijn wij ook gecertificeerd
voor het inspecteren van uw elektrische installatie. Voor u betekent dit een
praktijkgerichte aanpak van de cursussen.
Wij zijn dealer van Centix® en Gereedschapbeheer.nl materieelbeheersoftware en kunnen alles
(na advies) uitstekend in uw organisatie implementeren.
Voor het uitvoeren van inspecties (keuringen) van elektrische arbeidsmiddelen en -installaties
kunt u ook bij ons terecht. Wij kunnen deze inspecties geheel voor u uitvoeren maar ook uw eigen
medewerkers assisteren en begeleiden of tijdelijk vervangen als er ‘ineens’ een audit voor de deur
staat…. Desgewenst vervaardigen wij certificaten die we digitaal kunnen aanleveren of op papier.
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Alle brochures, documenten en inschrijfformulieren en ook onze Algemene Voorwaarden zijn
online beschikbaar. U kunt treft ze aan op onze website in het menu “Brochure/document” waar
ook veel andere nuttige en veelgebruikte info te vinden is.
Veel van onze opleidingen en (gebruikers)trainingen kunnen in aanmerking komen voor fiscale
aftrek en/of subsidie door scholingsfondsen.
Alle diensten en leveringen vinden plaats volgens onze Algemene Voorwaarden die wij op
aanvraag ook toezenden.

Cursussen en diensten:
 cursussen: - Elektrotechniek,
- NEN 1010,
- NEN 3140,
- VCA;
 gebruikerstrainingen voor testers en software voor de inspectie van elektrische
arbeidsmiddelen en -installaties;
 advies en leveren van testers en software;
 assistentie, begeleiding en uitvoering van inspecties.

Wij werken onder andere samen met de volgende bedrijven/fabrikanten:









www.sot.nl

© 2015-01

« pagina 2 - 2 »

Smit Opleidingen & Trainingen

