
 

Basiscursus DTA 

 
De DTA-opleiding (Deskundig Toezichthouder Asbestverwijdering) is in be-

ginsel bestemd voor diegenen, die in de praktijk leiding gaan geven aan 

de uitvoering van een asbestsanering. Daarnaast biedt deze cursus aan 

werkvoorbereiders, laboranten en handhavers een solide basis voor de 

uitvoering van hun werkzaamheden, omdat in deze opleiding veel aan-

dacht wordt besteed aan de technische aspecten van asbestsaneringen. 

 

Een DTA-opleiding neemt in een periode van twee weken vijf volledige 

werkdagen in beslag. Hiervan worden drie dagen besteed aan theorie en 

twee dagen aan praktijk. 

 

Tijdens de theoriedagen wordt op een praktische wijze de inhoud van de 

DTA-syllabus behandeld. Deze theorielessen worden ondersteund met een 

PowerPoint-presentatie, instructievideo's en demonstratiemateriaal. 

 

Tijdens de praktijkdagen worden de praktijkopdrachten van het DTA-exa-

men besproken en geoefend. Deze praktijklessen worden gegeven in het 

opleidingscentrum, waarin ook het DTA-examen wordt afgenomen. 

 

De planning van de DTA-opleiding is zodanig, dat de cursisten altijd bin-

nen twee weken na de cursus een examen kunnen afleggen bij een er-

kend examenbureau. 

 

Het theorie-examen duurt 90 minuten en toetst de kennis van de kandi-

daat aan de hand van 35 meerkeuzevragen, 5 open vragen en een as-

bestherkenningstest. Het praktijkexamen duurt 150 minuten en toetst de 

vaardigheden van de kandidaat aan de hand van drie opdrachten. 

 

De DTA-opleiding is een cursus op MBO-niveau. Van de cursist wordt dan 

ook verwacht dat zijn vooropleiding en ervaring voldoende zijn om dit ni-

veau aan te kunnen. De ervaring leert dat cursisten gemiddeld ten minste 

20 studie-uren moeten besteden aan de voorbereiding van het examen 

om van een goede kans op het behalen van een Certificaat van Vakbe-

kwaamheid verzekerd te zijn. 

 

Cursisten, die geen behoefte hebben aan een DTA-examen en een geldi-

ge DTA-bevoegdheid, ontvangen een deelname-certificaat, waarmee 

kan worden aangetoond dat ze een DTA-opleiding hebben gevolgd. 

 

Voor de deelname aan een DTA-opleiding brengen wij € 1249,- (excl. BTW) 

per persoon in rekening. Dit bedrag is inclusief DTA-syllabus, DTA-werkboek, 

koffie, thee en lunches. De examen- en certificeringskosten van een DTA-

examen bedragen € 655,- (excl. BTW). 

 

Planning 
 

Datum Nummer Examen 

7, 8 en 10 september 2015 

theorie IJmuiden 

15 en 16 september 2015 

praktijk Amsterdam 

DTA 15.0038 25 september 2015 

Amsterdam  

Volgende cursus in IJmuiden nov/dec 2015 
 

 

 
 

Dokweg 17A 

1976 CA  IJmuiden   

Postbus 264  

1970 AG  IJmuiden  

 

 

Telefoon: 088 - 321 25 20 

E-mail: info@bkopleidingen.nl 

www.bkgroep.nl/opleidingen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aanmelden 
 

Voor het aanmelden van 

kandidaten kunt u terecht 

op de website van BK Op-

leidingen.  

 

Uiteraard kunt u ook tele- 

fonisch contact opnemen 

met één van onze mede- 

werkers. 

 


