2016/2017
Inhoud van de cursus
1. Europese Richtlijnen/ Nederlandse wetgeving
• Seveso III
• Besluit Risico’s zware ongevallen Brzo2015/ RRZO (verschillen
en overeenkomsten met Brzo1999)
• Relatie met overige wetgeving (Arbowet, Wabo/Wm, Wet
veiligheidsregio) en uitvoeringsbesluiten
• Taken en verantwoordelijkheden drijver inrichting en werkgever
2. Verplichtingen voor inrichtingen/ activiteiten
• Veiligheidsmanagementsystemen, preventiebeleid zware ongevallen
(PBZO), veiligheidsbeheerssysteem, veiligheidsrapport, lage en hoge
drempel inrichtingen
• Milieurisicoanalyse
• Informatievoorziening bevoegde instanties en richting burgerij
• Performance indicatoren
• Inspecties Brzo
• Noodorganisatie/ bedrijfsbrandweer(-aanwijzing)

Cursus

Coördineren
Brzo

3. Uitwerking elementen veiligheidsbeheerssysteem - bijlage II Seveso III
• Centrale rol veiligheidsstudies, systemen voor veiligheidsstudies
• Vormgeven van een veiligheidsmanagementsysteem volgens VBS ook
in relatie tot de NTA 8620
• Beheersing van de veiligheid tijdens de bedrijfsuitvoering, onderhoud
• Contractorsafety; taken en verantwoordelijkheden
• Omgaan met veranderingen
• Auditen van Brzo systemen, vormgeven directiebeoordeling
4. Rol van de coördinator
• Begeleiden, ontwikkeling en implementeren van het Veiligheidbeheerssysteem
• Omgaan met het bevoegd gezag
• Begeleiden, coördineren in- en externe communicatie Brzo
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Hobeon SKO
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vakbekwaamheid
veiligheidskunde
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Chorda BV geeft in samenwerking met PHOV (post hogere opleidingen veiligheidskunde)
de BRZO+ Academie vorm. Brzo+ is een samenwerking tussen Inspectie SZW (directie MHC),
de BRZO veiligheidsregio’s en het Wabo bevoegd gezag.

Locatie

lk in Breu
Van der Va

kelen

Chorda BV adviseert ook ten aanzien van het opzetten, onderhouden en verbeteren van
veiligheidsmanagementsystemen binnen het bedrijfsleven. Chorda BV is een specialist in
opleiding en training.
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Coördineren Brzo
Bent u of wordt u binnen uw bedrijf betrokken bij de coördinatie van de

Doelstelllingen

Kosten, voorwaarden

implementatie van wet- en regelgeving in het kader van de externe veiligheid?

Na de cursus heeft de deelnemer:

De deelnemersprijs voor deze driedaagse cursus bedraagt € 1.500,- per persoon.

1.

Inzicht in de manier waarop het veiligheisbeheerssysteem kan worden

Dit inclusief het cursusmateriaal en catering w.o. de lunchkosten.

vormgegeven.

(Excl. 21% BTW).

Wilt u op de hoogte worden gebracht van de wijze waarop een
veiligheidsmanagementsysteem kan worden vormgegeven?

2. Kennis van de inhoud van iedere element van het veiligheidsbeheers-

Beide vragen worden besproken in de 3-daagse cursus
‘Coördineren Brzo binnen bedrijven’.

3. Kennis van de wet- en regelgeving risico’s zware ongevallen.

systeem zoals dit is beschreven in bijlage II van het besluit.

Na inschrijving is annulering tot twee weken voor aanvang van de cursus
mogelijk. Daarna wordt het volledige cursusbedrag in rekening gebracht.
Vervanging door een collega is mogelijk.

4. Inzicht in de inspectiemethoden door de overheid.
5. Inzicht in de manier waarop het contact met de bevoegde gezagen

Deze cursus geeft een overzicht van de wet- en regelgeving en dus ook
van de implementatie van nieuwe Seveso III richtlijn in de vorm van
Brzo 2015. Daarnaast gaat de cursus in op de wijze waarop binnen het
bedrijf het veiligheidsmanagementsysteem, het VBS, vorm en inhoud
gegeven kan worden.

kan worden onderhouden.

De cursus wordt georganiseerd bij Van der Valk in Breukelen.

Doelgroep en ingangsniveau
De cursus is bedoeld voor medewerkers van chemische bedrijven (RIE IV) die
belast zijn met:
•

De cursus is ontwikkeld door het samenwerkingsverband Chorda
en PHOV (Stichting Post Hoger Onderwijs Veiligheidskunde).

Locatie

Het beheren van het veiligheidsbeheerssysteem; ontwerpen, implementeren en onderhouden.

•

Het onderhouden van de contacten met het bevoegd gezag waaronder
vergunningsaanvraag/ -actualisatie en het begeleiden van de inspecties in
het kader van het Brzo.

Waarborgcommissie

Voor de cursus is een HBO werk- en denkniveau vereist. Verder verwachten we

De cursus wordt inhoudelijk begeleid door een waarborgcommissie waarin onder

dat de cursisten kennis hebben van:

andere zitting hebben vertegenwoordigers namen VNCI en Masterclass BZW.

•

managementsystemen (ISO, NTA)

•

procestechnologie, kennis van industriele processen.

Certificaat, SKO punten
De kandidaten die aan het volledige programma hebben deelgenomen

Cursusmateriaal

ontvangen een certicaat. De cursus is gewaardeerd met 3 SKO punten in het

Cursusmateriaal wordt ter beschikking gesteld in de vorm van een aparte sylla-

kader van de hercertificering veiligheidskundigen.

bus met de handouts van de presentaties. Daarnaast zullen relevante publica-

?

Meer informatie

met
Neem contact op
- 359945
Chorda: Tel. 0182
info@chorda.nl
- 231 8212
PHOV: Tel. 030
info@phov.nl

ties, rapporten, artikelen in de vorm van pdf bestanden ter beschikking worden
gesteld.
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