
   

EduCenter Opleidingen www.educenterbouwinfra.nl  Versie juli 2017 

Voskuilerweg 49 B te Woudenberg info@educenterbouwinfra.nl 

 

VIAG WV G 
 

Doelstelling  

De aangewezen Werk Verantwoordelijke Gas LD netten is de opdrachtgever voor alle werkzaamheden in LD netten 
en gasdistributie en is verantwoordelijk voor de leiding over de veiligheid op de werkplek, staat boven de 
werkploegen, voert geen (de)montagewerk uit, houdt toezicht en is aanwezig bij overdrachten. Hij mag afsluiters 
bedienen, zelf beperkte bedieningshandelingen, metingen, beproevingen en inspecties uitvoeren met bijbehorende 
veiligheidsmaatregelen. 
 
Klassikaal of in-company 
Wij organiseren op regelmatige basis open inschrijving cursussen. Incompany is tevens mogelijk. 

 

Inhoud van de cursus 

Deze cursus beslaat 2 dagen (of 4 avonden) waarin de kandidaat zowel de theorie als de praktijk eigen maakt. VIAG 

2017 wordt uitgebreid besproken en beoefent. Daarnaast is het opstellen van werk- en bedieningsplannen, 

beproevingen en metingen en inspecties in stations en netten onderdeel van het trainingsprogramma. 

 

Duur van de cursus 

Deze cursus duurt twee dagen. Het examen wordt op de derde dag gepland. 

 

Examinering 

De Stipel PCE examens worden altijd door een van onze onafhankelijke gecertificeerde examenbureau’s afgenomen. 

Examens op zaterdagen behoren ook tot de mogelijkheden. De theorie examens voor THP en VOPa kunnen 

desgewenst ook in company georganiseerd worden. 

 

De trainingen en examens voor de aanwijzing, VOP, VP en AVP voor monteurs gas en elektra kunnen worden 

afgelegd wanneer de kandidaat voldoet aan de opleidingseisen gesteld door Stipel. Om te bepalen of u wordt 

toegelaten aan het Stipel examen kunt u terecht op http://www.stipel.nl/alle-documenten/ . De kandidaat dient 

tevens in het bezit te zijn van een geldig VCA certificaat (basis of VOL). 

 
Opleidingseisen 

THP VOPM VP AVP WV 

geen MBO niv. 1 MBO niv. 2 MBO niv.3 MBO niv.4 

VP-AVP-WV: U dient in het bezit te zijn van een geldend vakgericht diploma op het aangegeven niveau. 

 

Certificering 

Geldigheid certificaat: 3 jaar 

 

Prijzen 

Cursus VIAG WV netten € 980,00 per persoon inclusief examens, boek en certificeringskosten 
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