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STIPEL-trainingen
met meerwaarde
siemens.nl/training/energie

Veilig en verantwoord
werken was nog nooit
zo eenvoudig
Wie een STIPEL-certificaat behaalt, weet hoe je veilig
en verantwoord met elektrische installaties werkt.
Heb je een STIPEL-training bij Siemens gevolgd,
dan snap je ook waaróm je doet wat je doet.
In een compacte, frisse opleiding krijgen cursisten
een heel nieuwe kijk op hun vakgebied. Met boeiende
voorbeelden en praktijkoefeningen. Altijd dichtbij en
desgewenst zelfs aan huis!

Drie redenen om je volgende STIPEL-training
Mobiele les- en practicumruimten

Brede en aansprekende lesstof

Altijd dichtbij
Met onze mobiele practicumruimten bezoeken we regelmatig
verschillende locaties door heel Nederland. Er is dus altijd wel
een cursus in de buurt. En dankzij onze soepele samenwerking met examenbureaus is het examen in één keer geregeld:
aansluitend op de cursus, op dezelfde locatie. Dat scheelt tijd,
geregel en onnodige reistijd.

Veiligheid centraal
De volledige trainingen én nascholingscursussen van Siemens
Training sluiten naadloos aan op de STIPEL-certificatieschema’s. De nadruk ligt dan ook op veiligheidsaspecten, die we
in een korte en aansprekende cursus uitgebreid oefenen.

Cursus aan huis?
Voor groepen vanaf tien deelnemers kunnen we dankzij ons
mobiele practicum STIPEL-trainingen ‘aan huis’ organiseren.
Het enige wat we nodig hebben, is (parkeer)ruimte voor vier
containers en een krachtstroomvoorziening. Zo kunnen
cursisten zonder reistijd hun certificering behalen, én zijn ze
gewoon op het terrein in geval van een incident.

Certificering plus
Maar we gaan verder. Onze simulaties en praktijkvoorbeelden
geven cursisten tegelijkertijd een helder en verrassend inzicht
in de elektrotechniek áchter de STIPEL-eisen. We laten zien
hoe veiligheid, techniek en praktijk op elkaar ingrijpen.
Goed voor de persoonlijke, professionele ontwikkeling van
deelnemers – én voor hun inzetbaarheid op de werkplek.

Van vakbekwaam tot expert, met
blended learning
Meer weten over de wereld achter de veiligheidsregels? Voor nieuwsgierige vakmensen
met ambitie organiseren we een unieke cursus
Energietechniek. Een bijzondere combinatie
van interactieve e-modules en inspirerende
klassikale lessen (blended learning). Waarin je
op eigen tempo naar een uniek begrip van
energietechniek op hbo toewerkt. Meer weten?
Kijk op www.siemens.nl/training/energie.

bij Siemens te volgen
Efficiënt opgezette trainingen
Hoog- en laagspanning ineen
Ook al gaan we in onze trainingen net wat dieper: de
cursusduur is kort en overzichtelijk en de prijsstelling is
scherp. De trainingen zijn zó opgezet dat deelnemers
in één keer het gecombineerde hoog- en laagspannings
examen kunnen afleggen. Dat scheelt tijd en (dubbel)
examengeld.
Alleen laagspanning?
Zowel voor Vakbekwaam Persoon als Installatie-/Werk
verantwoordelijke organiseren we ook een training die
alleen op het laagspanningsdeel ingaat. Dankzij verrijdbare
panelen kunnen we deze training, inclusief realistische
simulaties, op elke gewenste locatie aanbieden.

Altijd in de buurt
De STIPEL-trainingen van Siemens worden gegeven in het eigen
trainingscentrum in Zoetermeer, maar ook op vaste locaties verspreid door het land. En op aanvraag bij opdrachtgevers aan huis.

“We werken niet met apparatuur van Siemens, maar
voor de training van installatie/werkverantwoordelijke
en vakbekwame personen had de Power Academy 
van Siemens gewoon het beste aanbod. Het mobiele
trainingscentrum kan naar cursisten toekomen in
plaats van andersom. Ook adviseerde Siemens om 
de training voor laag- en middenspanning deels te
combineren, waardoor het behalen van het gecom
bineerde STIPEL-certificaat minder tijd en geld kostte.”

Peter Forbes, APM Terminals

Het STIPELaanbod van
Siemens Training
Wie werkzaamheden verricht aan elektrische installaties, of daar verantwoordelijk
voor is, moet conform de NEN 3140- en
NEN 3840-norm regelmatig bijgeschoold
worden.
De Stichting Persoonscertificatie Energietechniek (STIPEL) heeft exact vastgelegd
welke vaardigheden en kennis nodig zijn
om je te kwalificeren als Vakbekwaam
Persoon (VP) of Installatie-/Werkverantwoordelijke (IV-WV).
Siemens Training verzorgt efficiënte
en aansprekende trainingen voor de
volgende certificaten:
• Vakbekwaam Persoon Hoog- en
Laagspanning (volledig): 6 dagen
• Vakbekwaam Persoon Hoog- en
Laagspanning (nascholing): 4 dagen
• Installatie-/Werkverantwoordelijke
Hoog- en Laagspanning (volledig):
6 dagen
• Installatie-/Werkverantwoordelijke
Hoog- en Laagspanning (nascholing):
4 dagen
Alle trainingen zijn inclusief een
aansluitend examen op dezelfde locatie
als de training. Kijk voor actuele prijzen
en cursusdata en -locaties op
www.siemens.nl/training/energie.
STIPEL heeft daarnaast afzonderlijke
criteria vastgesteld voor installatie
technici die werken aan openbare
distributienetten. Ook hiervoor organiseert Siemens trainingen (PCE BEI
distributie hoogspanning).

Over Siemens Training
Het verschil tussen stilstand en vooruitgang of, zo u wilt, tussen
falen en succes, is kennis. Siemens Training, het opleidingsinstituut
van Siemens Nederland, biedt een grote diversiteit aan cursussen
en opleidingen. De opleidingen worden verzorgd in het eigen
opleidingscentrum in Zoetermeer, bij een van de partnerlocaties
in het land of bij opdrachtgevers ‘aan huis’. Daarnaast maakt
Siemens Training in toenemende mate gebruik van technologybased-training, waarbij de computer een centrale rol speelt.
Aanmelden kan online op www.siemens.nl/training. Daar is ook
een compleet overzicht van cursussen te vinden.
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