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Minimaal te behandelen onderwerpen training OPM
Doel van deze trainingstermen is het vastleggen van de minimaal te behandelen onderwerpen
in een OPM-training. De medewerker die de OPM training heeft afgerond heeft praktische
basiskennis verkregen om op een verantwoorde manier om te gaan met de mogelijke
blootstellingsrisico’s.
De OPM moet afwijkende situaties/onvoorziene omstandigheden direct melden bij de DLP
(Deskundige Leidinggevende Projecten). De training OPM bestaat uit een Basis training voor
alle werknemers die werkzaamheden verrichten binnen de verontreinigde zone en een
vervolgprogramma voor bedienend en niet bedienend personeel. Naast de trainingstermen is
door het CROW platform 132 een minimale trainingsduur vastgesteld van 4 uur.
Daar waar sprake is van CROW Werken in of met verontreinigde grond en verontreinigd
grondwater, publicatie 132 wordt de meest recente versie bedoeld. Daar waar verwezen wordt
naar een hoofdstuk of module wordt bedoeld CROW publicatie 132.
Basis training:

Voor het behalen van het bewijs van deelname OPM moeten tijdens de training de
onderstaande onderwerpen minimaal zijn behandeld:
1. Blootstellingroutes en risico’s (hoofdstuk 1)
2. De sanctiemogelijkheden van de arbeidsinspectie als handhaver.
3. De beschermingsniveaus volgens de arbeidshygiënische strategie.
4. Indeling in veiligheidsklassen.
5. De deskundigen en hun taken (module 3)
6. Aanwezigheidsregistraties naar bestaan en doel (module 4)
7. Toegangsbeleid en het doel van medische keuringen (module 5)
8. Relatie naar project en bedrijfsmatige voorlichting en instructie (module 6)
9. Het doel van luchtkwaliteitsmetingen, alarmeringen en gevolgen voor de
werkwerkzaamheden. (module 7)
10. Het doel van de arbeidshygiënische zonering.
11. Wie, welke, wanneer en hoe PBM toegepast moeten worden (module 9)
Vervolg keuze naar doelgroep A (machine bedienend) of B (niet machine bedienend)
Doelgroep A. bedienend personeelmachinisten/chauffeurs/onderhoudsmonteurs materieel

- Practicum met de volgende onderwerpen:
1. Uitgebreide uitleg van de werking van filteroverdruksystemen.
2. Eisen die worden gesteld aan filteroverdruksystemen.
3. Toepassen van filters, filterwisseling en (maximale gebruikstijd) en bijbehorende PBM.
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4. Onderhoud aan materieel en bijbehorende PBM.
Doelgroep B. Niet machinebedienend personeel
- Practicum met de volgende onderwerpen:

Uitgebreide uitleg van de werking van adembescherming
1. Eisen die worden gesteld aan adembescherming
2. Toepassen van filters, filterwisselingen en (maximale gebruikstijd)
3. Onderhoud aan adembescherming en bijbehorende PBM.
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