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Bevoegd persoon
Voor wie? 
De scholing tot Bevoegd persoon is speciaal ontwikkeld voor dienstverleners die te maken hebben met hoge druk ademluchtcilinders. Denk hierbij aan 
beroepsduikers, medewerkers van de brandweer en duikverenigingen. Brancherichtlijnen hebben bepaald dat ieder individu die zich bezighoudt met het 
(her)vullen van hoge druk ademluchtcilinders eerst theoretisch en praktisch ge�nstrueerd moet zijn en het certificaat Bevoegd persoon dient te behalen.

Het doel
Deze instructie heeft als doel om u als cursist vertrouwd te maken met de
ademluchtvulinstallatie en u de hier bijbehorende procedures aan te leren,
alsmede het accepteren en uitvoeren van uw verantwoordelijkheid en aansprake-
lijkheid. 

Toelichting
We beginnen met de basisbegrippen rondom ademlucht en het beschouwen van 
de ademluchtinstallatie. We behandelen o.a. de hoge druk compressor, de onder-
delen en verbruiksmaterialen die de veiligheid en schone ademlucht waarborgen. 
We gaan het hebben over de wetgeving, controleprocedures en ricico’s die bij het 
gebruik van een ademluchtinstallatie komen kijken. 
Het certificaat is 3 jaar geldig. Niet naleven van deze instructie, alsmede onge-
autoriseerd c.q. oneigenlijk gebruik van de hogedruk ademluchtvulinstallatie, 
alsmede het niet naleven van de specifieke gebruiksaanwijzing behorende bij de 
hoge druk ademluchtvulinstallatie kunnen tot schade, zware verwonding of in 
het ernstigste geval zelfs tot fatale gevolgen leiden. CST wijst alle aansprakelijk-
heid voor enige vorm van schade, letselschade, gevolgschade of verlies als gevolg 
van het bovengenoemde, uitdrukkelijk van de hand.
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Locatie en prijzen Programma Certificaat

1. U geeft zich op voor de scholing 2. U volgt onderstaand programma 3. U ontvangt een certificaat

De cursus tot Bevoegd persoon wordt verzorgd in 
onze eigen scholingsruimte en volledig uitgeruste 
werkplaats. Meer weten? Neem dan contact met 
ons op.

Opgave via:
E-mail: verkoop@cst-schiphorst.nl
Telefoon: 0546-578252

Prijs
€195,- per persoon.
€1295,- per groep.
Alle genoemde prijzen zijn per dag en excl. BTW.

• Theorie Basisbegrippen rondom ademlucht
• Theorie Ademluchtvulinstallatie, hoge druk 
   compressor, filterhuizen en filtersystemen
• Theorie Luchtkwaliteitsnormen, bewakings-
   systemen en wetgeving
• Theorie  Vulsystemen
• Theorie Ademluchtcilinders
• Theorie Controlepunten en vulprocedures
• Theorie Risico inventarisatieplan en noodproce-
   dures
• Praktijk

Na het doorlopen van de scholing Bevoegd per-
soon theorie en praktijk ontvangt u van ons een 
certificaat.

Tip! 
Ook ge�nteresseerd in de techniek achter een 
hoge druk compressor? Tijdens de scholing 
Compressor Techniek deel I gaan we in op de 
technologie, het juiste gebruik en het onder-
houd van hoge druk compressoren.


