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DLP CROW400 
Doelstelling   

Vanaf 1 januari 2019 vervalt de certificering CROW132 en dient deze vervangen te worden met het DLP CROW400 

certificaat. De DLP begeleidt projecten waarbij (mogelijk) een blootstellingsrisico aanwezig is bij grondroerende 

activiteiten (bodem gerelateerd) en werkzaamheden op of in verontreinigde (water-) bodems. Bij deze activiteiten zijn 

drie veiligheidsklassen benoemd waarbij de inzet van een DLP (Deskundig Leidinggevende Projecten) wordt 

voorgeschreven. Deze drie veiligheidsklassen zijn onderverdeeld in; Oranje niet-vluchtig, Oranje vluchtig en Rood niet-

vluchtig 

 
Klassikaal of in-company 
Wij organiseren op regelmatige basis open inschrijving cursussen. Tevens is het mogelijk om deze cursus in company te 
plannen.  

 

Voor wie bestemd 

Als DLP beschik je over leidinggevende kwaliteiten en dien je operationele medewerkers aan te spreken op hun handelen, 

daarnaast heb je oog voor de veiligheids- en gezondheidsrisico’s. 

 

Inhoud van de cursus 

In totaal komen er 12 modules aan bod met lesstof gebaseerd op de CROW400 vastgestelde eindtermen. Tijdens de 

cursus krijgt u inzicht in de taken en verantwoordelijkheden, die u als DLP nodig heeft ook aan de hand van 

praktijkvoorbeelden. Aansluitend aan de cursus wordt een examen DLP afgenomen. Na de cursus wordt elke deelnemer 

gevraagd ook een casus te maken. Houd er dus rekening mee dat er huiswerk (casus) moet worden gedaan, dat meetelt 

voor het positief kunnen afronden van het examen. 

 

Modules onder andere; 

 Procesbeheersing 

 Bestekken en overeenkomsten 

 Bepalen veiligheidsklassen 

 Beheersmaatregelen 

 Functies en eisen 

 V&G 

 Werktechnieken 

 PBM’s 

 

Duur van de cursus 

2 dagen aaneensluitend of 4 avonden verdeeld over een periode van twee weken. 

 

Certificering 

Het DLP examen wordt onder toezicht van het onafhankelijk examenbureau NIKTA B.V. afgenomen. 

Het DLP certificaat is 5 jaar geldig. 

 

Lesmateriaal  

Tijdens de training wordt gebruik gemaakt van de CROW 400 richtlijn   

 

Prijzen 

€ 495,- excl 21% btw en kosten Lesboek CROW400 € 105,- 
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