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Heeft u in uw werk te maken 
met antennes voor draadloze  
of mobiele communicatie? 
En heeft u behoefte aan 
algemene en actuele kennis 
hierover? Meld u dan nu aan 
voor één van de cursussen 
van het Antennebureau. 

In de basiscursus krijgt u informatie over communicatie
netwerken, gezondheidseffecten en de plaatsing van  
antennes. Daarnaast behandelen we de toekomstige 
technische ontwikkelingen en het onderwerp risico
communicatie. Met de updatecursus blijft u bij over de 
onderwerpen die besproken zijn tijdens de basiscursus. 



Basiscursus 
Antennevraagstukken
Voor wie
Professionals die in hun werk te maken hebben met antennes, 
en behoefte hebben aan algemene en actuele kennis over dit 
onderwerp.

Onderwerpen
 Opbouw van communicatienetwerken
 Effecten op de gezondheid
 Plaatsing van antennes
 Wet en regelgeving
 Buitenlands beleid
 Toekomstige ontwikkelingen
 Communiceren over antennes

Cursusdata 2018
Donderdag 18 januari  
Donderdag 24 mei
Donderdag 15 november 
De cursus duurt één dag (van 9.00 tot 16.30 uur).

Aanmelden
U kunt zich aanmelden via:
antennebureau.nl/cursussen

http://www.antennebureau.nl/cursussen


Updatecursus 
Antennevraagstukken
Voor wie
De updatecursus is speciaal bedoeld voor professionals die 
ongeveer anderhalf jaar of langer geleden de basiscursus 
hebben gevolgd, en op de hoogte willen blijven van de laatste 
ontwikkelingen.

Onderwerpen
 Trends in draadloze en mobiele communicatie
 Wijzigingen in het Antennebeleid
 Wijzigingen in het buitenlands beleid
 Laatste stand van zaken elektromagnetische velden  

en gezondheid

Cursusdatum 2018
Donderdag 27 september
De cursus duurt één dagdeel (van 13.00 tot 16.30 uur).

Aanmelden
U kunt zich aanmelden via:
antennebureau.nl/cursussen

http://www.antennebureau.nl/cursussen


Praktische info
De cursussen vinden plaats in Amersfoort, op loopafstand 
van het Centraal Station. Aan de cursussen zijn geen kosten 
verbonden. Bij de basiscursus is een lunch inbegrepen.

Meer informatie vindt u op 
antennebureau.nl/cursussen

Wat doet het 
Antennebureau? 
Het Antennebureau is het informatie bureau van de 
Rijksoverheid over antennes. Bij ons kunt u terecht voor 
informatie en advies over antennes en  het Nationaal 
Antennebeleid.

Benieuwd naar de antennes bij u in de buurt? 
Kijk op antenneregister.nl

http://www.antennebureau.nl/cursussen
http://www.antenneregister.nl
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