
SEMINAR TOT CFSAE (SGS-TÜV SAAR)

FUNCTIONAL SAFETY APPLICATION EXPERT (TÜV CERTIFIED)
Het seminar behandelt de belangrijkste veiligheidsvragen en is een belangrijke voorbereiding op het examen 
tot Certified Functional Safety Application Expert (CFSAE) SGS-TÜV Saar. Het seminar is géén basistraining, 
maar is bedoeld voor ingenieurs met een meer dan uitgebreide ervaring in machineveiligheid. Voor hen vormt 
het seminar een belangrijke samenvatting van de kennis waarover zij doorgaans al beschikken, mét een 
uitbreiding op het gebied van Functional Safety Management. Het volgen van het seminar is een vereiste 
voor deelname aan het afsluitende TÜV-examen. Zowel het seminar als het examen is in het Nederlands.

De focus van het seminar ligt op Functional Safety Management. 
We gaan dieper in op wat Functional Safety Management voor 
uw organisatie betekent. Hoe borgt u alle processen qua veilig-
heid in engineering, software, hardware, montage, installatie en 
onderhoud. Tijdens het seminar wordt verder uw kennis van de 
volgende onderwerpen opgefrist:

Inhoud 
 • Welke wettelijke en bindende eisen bestaan er  

voor de veiligheid van personen? 
 • Hoe zorgt u voor conformiteit met de richtlijnen bij  

de systemen waarvoor u verantwoordelijk bent? 
 • Welke veiligheidsmaatregelen zijn nodig?  

Zijn de veiligheidsmaatregelen voldoende? 
 • Welke veiligheidssystemen zijn er? 
 • Welke wettelijke vereisten gelden er voor uw  

documentatie en kwaliteitsmanagement? 
 • Ook Performance level, verificatie en validatie  

maken deel uit van deze training.
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WORKSHOPS, TRAININGEN EN SEMINARS

WORKSHOP IN DETAIL
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Wijzigingen voorbehouden

WORKSHOPS, TRAININGEN EN SEMINARS

 Opleiding: 6 t/m 9 april of  
23 t/m 26 november 2020  
van 9.00 tot 17.00 uur 

 Examen: 10 april of  
27 november 2020 

 Test & Training Centrum,  
SICK Bilthoven 

 Prijs: € 2.300,-;  
examen € 300,-; excl. BTW, 
incl. lunch

 Aanmelden en informatie:  
030 204 40 00 of info@sick.nl

SEMINAR IN DETAIL


