Infoblad
Basiscursus NRB
Vloeistofdichte- en vloeistofkerende voorzieningen in combinatie met je juiste maatregelen beschermen
besche
het milieu en vrijwaren
ons van bodemverontreiniging. NIBV
N
verzorgt in Harderwijk de
nieuwe cursus NRB gebaseerd op de versie van 2012. Via het
stappenplan uit de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming
Bodemb
komt u tot een verwaarloosbaar bodemrisico, precies wat de wetwe
gever verlangd.
Deelnemers ontvangen na afloop een bewijs van deelname.

1. Algemeen
De opleiding wordt centraal in Nederland gegeven in groepen van maximaal 12
2 personen, waardoor er
tijd en gelegenheid is om in te gaan op eigen ervaringen
ervaring
c.q. probleemgevallen. Deelname vergt qua
tijdsbesteding 2 dagdelen. Ervaring met bedoelde werkzaamheden is een pre maar geen vereiste. De
docenten zijn mensen uit de praktijk die hun deskundigheid op het vakgebied
gebied op meerdere wijze hebben
bewezen.

2. Doelstelling
Het stappenplan van de NRB wordt uitvoerig behandeld.
behandeld. Aan de hand van stoffenlijsten, de bodemrisico
checklist leert de cursist een keuze te maken uit de combinaties van voorzieningen en maatregelen met
het doel te komen tot een verwaarloosbaar bodemrisico. Doel van de opleiding is dat de cursisten na afa
loop de systematiek van de NRB doorgronden en kunnen toepassen.

3. Doelgroep
De cursus is voor vertegenwoordigers van het bevoegd gezag en het bedrijfsleven. De lesstof is voor
iedereen die met de nieuwe NRB aan de slag gaat.

4. Opleidingsniveau / vooropleiding
vooropleid
Om de opleiding te kunnen volgen wordt geen vooropleiding verlangd. Scholing op LBO of MBO volstaat
off door praktijkervaring verkregen kennis en ervaring.

5. Inhoud van de cursus
Ochtend
Na een welkom en introductie wordt de status, het toepassingsgebied en de opzet van de NRB behandeld. Daarna
aarna het bodemrisico, verwaarloosbaar en aanvaardbaar, de herstelplicht, wetwet en regelgeving
en de combinaties van voorzieningen en maatregelen die leiden tot een verwaarloosbaar bodemrisico.
Het stappenplan,
penplan, de bodemrisico checklist, stoffenlijsten, het plan van aanpak voor een aanvaardbaar
bodemrisico en hoe met maatwerk om te gaan. Tijdens de opleiding komen herkenbare praktijkvoorbeelpraktijkvoorbee
den aan bod.
Daarna wordt een uitgebreide en goed verzorgde lunch
lun aangeboden en is er een korte pauze.
Middag
Na de pauze wordt een voorbeeld uitgewerkt en gaande cursisten zelf met een praktijkcasus op locatie
aan de slag.
De middag wordt afgesloten met een korte evaluatie en het uitreiken van het bewijs van deelname.
deelna

6. Cursusdata
Kijk op www.nibv.nl/info/producten/opleidingen
www.nibv.nl/
voor het overzicht van cursusdata.

7. Cursuslocatie
De opleiding wordt gegeven in Harderwijk of Gouda. Na aanmelding ontvangt
de cursist hierover nadere informatie, waaronder een duidelijke routebeschrijving en instructies.
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8. Kosten en voorwaarden
De kosten voor de basiscursus NRB bedragen € 560,= per persoon. (NIBV-leden ontvangen 15% korting
op het cursusbedrag). 2 personen van dezelfde organisatie aanmelden levert 5% extra korting op. 3 of
meer mensen van de zelfde organisatie aanmelden levert 10% extra korting op. Bij deze bedragen is koffie/thee, een uitgebreide lunch en het cursusmateriaal inbegrepen. Ter voldoening van de cursuskosten
ontvangt u vooraf een factuur. Na betaling hiervan is uw aanmelding definitief. In geval van annulering
uwerzijds vindt geen restitutie plaats, wel kunt u een betaalde plaats door iemand anders laten innemen.
Mogelijk gelden ook voor u aantrekkelijke regelingen voor scholing. Informeer naar de mogelijkheden bij
uw bond, de belastingdienst, uw accountant of branchevereniging.

9. Aanmelding en aanvullende informatie
Aanmelden kan via nibv.nl of vraag een aanmeldingsformulier op bij het secretariaat info@nibv.nl.
Tenminste vier weken voor aanvang wordt u geïnformeerd over het doorgaan van de cursus. (Minimum
aantal deelnemers is namelijk 8 personen, maximum is 12 personen.)

10. Gerelateerde opleidingen
Naast deze opleiding bieden SOMA en NIBV meer opleidingen aan. Zie de websites van de betreffende
organisaties. Op het gebied van vloeistofdichte voorzieningen, gerelateerd aan de BRL SIKB 7700 zijn er
verschillende opleidingen beschikbaar. Afgestemd op de bij de BRL behorende protocollen.
Deze modulen zijn:
- grondwerk en funderingen (protocol 7701, 7702 en 7703)
- bedrijfsriolering, slibvangputten en olie-waterscheiders (protocol 7701, 7702 en 7703)
- vloeistofdichte prefab betonnen elementen (conform protocol 7701)
- in het werk te storten betonmortel (vloeistofdichte betonnen constructie conform protocol 7702)
- bitumineuze afdichtingen (vloeistofdichte asfaltverhardingen conform protocol 7703)
- vloeistofdichte beschermlagen (coatings volgens protocol 7704)
- voegafdichtingen (protocol 7711)
Zie de betreffende infobladen voor meer informatie. Deze zijn te vinden op de websites van NIBV en
SOMA. U kunt deze ook opvragen via info@nibv.nl.

Postbus 358
3840 AJ HARDERWIJK
T: 0341 - 460 465
e-mail : info@nibv.nl
internet : www.nibv.nl

Contactpersoon
G. Jurgen Pijpker
(uitvoerend secretaris NIBV)
info@nibv.nl

Document: 3302-450
Datum: 08-11-2016
Pagina: 2 van 2

