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Herhalingscursus: Stigah Keurmeester Hoog-Laag bedden
Stigah organiseert op 11 december 2018 een herhalingscursus ‘Stigah Keurmeester Hoog-Laag
bedden’.
Hierbij ontvangt u een uitnodiging voor deze herhalingscursus
De ontwikkelingen rond hoog-laag bedden staan niet stil. Voor goede en
veilige bedden is het belangrijk dat de Stigah keurmeesters over up-todate kennis hierover beschikken. Maar ook het uitwisselen van
onderlinge ervaringen verhoogt de kennis en vaardigheid van
keurmeesters. Daarom is binnen het Stigah opleidingsprotocol
opgenomen dat een keurmeester om de 3 jaar een herhalingscursus
moet volgen
Doel
In deze herhalingscursus wordt sterk ingegaan op alle facetten van het
keuringsproces. Na afloop is de keurmeester weer up to date in zijn of
haar kennis betreffende het veilig houden van hoog/laag bedden.
Voor wie
De cursus is voor keurmeesters die 3 jaar keurmeester hoog-laag
bedden zijn en voldoende keuringen hebben uitgevoerd. Zie het
aanmeldingsformulier.
Inhoud van de herhalingscursus
• Bespreken van de laatste ontwikkelingen van het keuringsprotocol hoog- laag bedden
• bespreken van praktijkvoorbeelden. De ervaringen en vragen van de cursist staan in dit
gedeelte centraal
• Praktijktest waarbij de deelnemers de verschillende facetten van de keuring zelf uitvoeren
De theorie van de instructies wordt afgewisseld met praktijkgerichte opdrachten.
De dag wordt afgerond met een toets. Na het behalen ervan wordt de bevoegdheid om als
keurmeester hoog- laag bedden volgens het Stigah protocol te keuren 3 maal met een jaar verlengd.
Duur van de cursus
De cursus neemt één dag in beslag en duurt van 9.00 uur tot 16.00 uur. Er zijn maximaal 10
plaatsen beschikbaar.
Inschrijven
Wij verzoeken u vriendelijk het aanmeldingsformulier terug te mailen naar info@Stigah.nl.

Prijs: € 375,= p.p. excl. BTW, inclusief cursusmateriaal, koffie/ thee en lunch.
Inschrijven
Wij verzoeken u vriendelijk het aanmeldingsformulier terug te mailen naar info@Stigah.nl.
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