
INSTALLATEURS EN MONTEURS

INSTALLATIE MATERIEEL & TESTEN
ELEKTRISCHE INSTALLATIES
(2 dagen van 7,5 uur, incl. practicum)

* / **
Ex 003/006

ONDERHOUD MATERIEEL
(1 dag van 6 uur, incl. practicum)

* / **
Ex 004

REPARATIE & REVISIE MATERIEEL
(2 dagen van 6 uur)

*
Instromen zonder Ex 001 Ex 005

BASISKENNIS VEILIGHEID 
WATERSTOFSYSTEMEN
(1 dag van 6 uur)

ONTWERPERS

ONTWERPPRINCIPES VAN
(ELEKTRISCHE) INSTALLATIES
(3 dagen van 7,5 uur)

* / ** Stof en/of gas
Ex 009

EXPLOSIEVEILIGE
PROCES-INSTRUMENTATIE
(1 dag van 6 uur)

***
Ex I 

EXPLOSION SAFE ENGINEERING
(4 dagen van 6 uur)

***
ESE

START

EX BASIS PRINCIPES
(2 dagen van 6 uur of e-learning)

* 
Ex 001

EX BASIS PRINCIPES - Herinstructie
(1 dag + e-learning) Herinstructie

* * * *
Ex 001

OPERATORS EN NIET-TECHNISCH PERSONEEL

EX AWARENESS
(Incompany of e-learning)

* 
Ex 000

EX VOOR OPERATORS
(1 dag van 6 uur of e-learning)

* / ***
Ex OP

MECHANISCHE ATEX

MECHANISCHE ATEX VOOR 
MONTEURS EN INSTALLATEURS
(2 dagen van 6 uur) * 

Ex MM

MECHANISCHE ATEX VOOR 
ENGINEERS
(4 dagen van 6 uur) *

Ex ME

INSPECTEURS EN AUDITORS

VISUELE, NAUWKEURIGE EN
GEDETAILLEERDE INSPECTIES
(1 dag van 6 uur, incl. practicum)

* / **
Ex 007/008

UITVOEREN AUDITS
(1 dag van 6 uur)

*
Ex 010

Structuur ATEX-trainingen volgens IECEx 05

HET PERSOONSCERTIFICAAT IN 3 STAPPEN

Installateurs, monteurs, inspecteurs, auditors, ontwerpers, classificatie- en 
andere deskundigen, starten met de training Ex Basisprincipes (Ex 001).

Na het volgen van deze eerste module kan de deelnemer instromen op 
iedere vervolg-module. ROVC biedt u een efficiënte trainingstructuur waarmee 
doublures worden voorkomen.

Alle e-learning modules zijn ook in het Engels én incompany beschikbaar. 
De klassikale modules kunnen ook in het Engels verzorgd worden. 

2 3

Bestemd voor medewerkers die niet aan of 

met de installatie werken, maar wel in of bij 

een explosiegevaarlijke zone moeten zijn.

Leg vervolgens een theorie-en/of 

praktijkexamen bij het onafhankelijke 

examenbureau Koninklijke PBNA af.

Overleggen van een evidence file 

zoals vastgelegd door IECEx 05 in het 

Operational Document (OD 504).

* Optioneel: Theorie-examen

Met het volgen van de trainingsmodules heeft men onderricht gekregen in het veilig werken

in een explosiegevaarlijke omgeving. Vervolgens de opgedane kennis en vaardigheden

aantoonbaar maken? Sluit de training dan af met examens, zowel theorie als praktijk (waar van

toepassing).

** Optioneel: Praktijkexamen

Op een later moment in aanmerking komen voor een persoonscertificaat? Voor deze modules is 

het noodzakelijk een theorie- én een praktijkexamen van een Certification Body af te leggen. 

*** Valt buiten vrijwillige certificatieschema.

**** Het is noodzakelijk aan te tonen dat de training Ex 001 basis óf herinstructie niet langer 

dan 5 jaar geleden al eens is afgerond. 

V
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e 

6
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Bestemd voor operators en ander personeel 

dat installaties in een explosiegevaarlijke zone 

bedient.

Te examineren na behalen attestation Ex 002, 

Ex 007/008 en Ex 009

1
Volg een training bij ROVC

conform de eind- en toetstermen van 

IECEx 05 (OD 504).  06 - 25 08 00 69
 IlonavanderWerf@rovc.nl

Meer informatie over 
de ATEX-trainingen of 

incompany mogelijkheden?
Neem dan contact met mij op!

BEHEERDERS EN VERANTWOORDELIJKEN
VOOR ZONE-INDELING EN/OF EVD

CLASSIFICATIE (ZONERING)
(1 dag van 6 uur)

* Stof en/of gas
Ex 002

Medewerkers die EVD’s opstellen en beheren

BEHEER EVD
(1 dag van 6 uur)

***
Ex EVDB

OPSTELLEN EVD
(2 dagen van 6 uur)

***
Ex EVDO

NIEUW




