
Om veilig te kunnen werken aan en nabij elektrische 
laagspanningsinstallaties moeten medewerkers de procedures kennen en 
risico’s kunnen inschatten. De norm NEN 3140 is de methode om dit 
systematisch te kunnen managen. De richtlijn geeft minimale voorschriften 
weer waar arbeidsplaatsen en arbeidsmiddelen aan moeten voldoen, zodat 
werknemers op die plaatsen veilig kunnen werken.

Voor wie is dit pakket bestemd 
Dit pakket is bestemd voor iedereen die een certificaat moet behalen voor 
de aanwijzing Voldoende Onderricht Persoon (VOP) of Vakbekwaam 
Persoon (VP) en moet werken aan laagspanningsinstallaties- of 
apparatuur.

Kosten per kandidaat

- Digitaal cursuspakket   
 VOP of VP
- Schriftelijk examen
- Certificaat & pas

VOP € 249,- exclusief BTW 
VP    € 269,- exclusief BTW

Huur
Wilt u het e-learning cursuspakket huren voor al uw medewerkers? Dat kan. U huurt 
het pakket voor een periode van 3 jaar. Een voorbeeld: u heeft 100 medewerkers: de 
kosten per jaar bedragen € 4.300,00, exclusief BTW.

Wilt u meer informatie of een offerte?
Bel dan met PlusPort BV: +31 070 322 90 90 of 
mail naar sales@plusport.com

PlusPort B.V.
Gevers Deynootweg 61

2586 BJ Den Haag
Nederland

Het cursuspakket
Het cursuspakket is er op gericht dat medewerkers weten hoe ze op een 
veilige manier moeten werken met of nabij laagspanningsinstallaties vanuit 
hun aanwijzing. Aandacht wordt besteed aan verschillende gereedschappen, 
installatie-onderdelen en onderwerpen waar medewerkers in de praktijk mee 
te maken kunnen krijgen. De training wordt afgesloten met een schriftelijk 
examen. Het certificaat is drie jaar geldig. 

NEN 3140 VOP / VP 



Ga naar de website elektrodirect.nl om kandidaten aan te melden (organisaties die 
een eigen Academy hebben van PlusPort kunnen via de eigen academy de training 
boeken)

Kandidaten ontvangen direct inloggegevens en kunnen direct starten

Bij het behalen van het schriftelijk examen wordt aan kandidaten een certificaat en 
pas uitgereikt

Hoe werkt het?

Het merk Elektrodirect.nl werd door PlusPort B.V. gelanceerd. 

PlusPort B.V. ontwikkelt en distribueert online trainingen en academy software via 
internet voor haar nationale en internationale klanten en cursisten. PlusPort is 
marktleider op het gebied van veiligheidstrainingen voor verschillende branches.

Startscherm
 per module

Template
met uitleg

VraagOefening

7 e-learning modules inclusief audio en oefentoetsen

Digitaal handboek

Onafhankelijk schriftelijk examen op een van de 45 locaties

Certificaat & pas in creditcard formaat 

Het cursuspakket bestaat uit:

Het cursuspakket werkt zowel op PC als op tablet.

Onderdelen


