#040169

#ELEKTRICITEIT EN AIRCO

 BESPAAR MET DE KMO-PORTEFEUILLE

INBRAAKBEVEILIGING - BIJSCHOLING CONCEPTIE

€ 496,10 incl. BTW

BIJSCHOLING KWALIFICATIE EN OPLEIDING INZAKE CONCEPTIE VAN ALARMSYSTEMEN

OMSCHRIJVING

Introductie
Opleiding in het kader van de verplichte bijscholing voor houders van een certificaat van kwalificatie en opleiding inzake conceptie van alarmsystemen en -centrales.
Wens je jouw certificaat te verlengen, dan zijn onderstaande bijscholingen een must:
bijscholing inbraakbeveiliging - conceptie (deze opleiding)
bijscholing voor leidinggevenden
bijscholing voor personeel gespecialiseerd in de installatie en het onderhoud van alarmsystemen

Omschrijving
Het Koninklijk Besluit van 17 december 1990 betreﬀende de opleiding van het personeel van de beveiligingsondernemingen en de erkenning van de
opleidingsinstellingen schrijft voor dat het uitvoerend personeel gespecialiseerd in de conceptie van alarmsystemen en -centrales een bijscholingscursus moet volgen
binnen de zes maanden vóór het verstrijken van de geldigheidsdatum van hun 'certificaat van kwalificatie en opleiding inzake conceptie van alarmsystemen'.
Door het volgen van de bijscholing kan het certificaat terug voor vijf jaar verlengd worden.

Voor wie is deze opleiding bestemd?
Houders van het certificaat van kwalificatie en opleiding inzake conceptie van alarmsystemen en -centrales.

Voorkennis
Je hebt reeds het certificaat van de basisopleiding conceptie behaald.

Toelatingsvoorwaarden
Voor aanvang van de eerste les moet de cursist aan de opleidingsinstelling een uittreksel strafregister bezorgen. Het uittreksel mag maximum 6 maand oud zijn. Dit
betreft het model 596.1.

PROGRAMMA
Recht: evolutie van de wetgeving en van de reglementering van de sector (3u)
Risico-analyse (3u)
Elektronische beveiliging (3u)
Praktische oefeningen (3u)

PRAKTISCH
4 sessie(s) vanaf maandag 22/05/2023 - Kortrijk

Lesdata voor Kortrijk vanaf maandag 22/05/2023
Datum
maandag 22/05/2023

WWW.SYNTRAWEST.BE

Startuur
19:00

Einduur
22:30

Locatie

Contact

Syntra West Kortrijk

T: 078/353 653

Doorniksesteenweg 220

Sofie@syntrawest.be

8500 Kortrijk
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Datum

Startuur

Einduur

maandag 05/06/2023

19:00

22:30

maandag 12/06/2023

19:00

22:30

maandag 19/06/2023

19:00

22:30

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

ANDERE MOGELIJKE LOCATIES:

Lesdata voor Kortrijk vanaf dinsdag 04/10/2022
Datum

Startuur

Einduur

dinsdag 04/10/2022

19:00

22:30

dinsdag 11/10/2022

19:00

22:30

dinsdag 18/10/2022

19:00

22:30

dinsdag 25/10/2022

19:00

22:30

Locatie

Contact

Syntra West Kortrijk

T: 078/353 653

Doorniksesteenweg 220

Sofie@syntrawest.be

8500 Kortrijk

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.
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