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E-learning preventiemedewerker
Bedankt voor het aanvragen van deze brochure over de e-learning preventiemedewerker.
We hopen dat we je met deze informatie kunnen helpen bij het maken van een keuze voor een geschikte opleiding.
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Leer alles over de preventietaken, RI&E, plan van
aanpak, werkplekonderzoeken.
En… wordt een deskundige preventiemedewerker.
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Over Prevaris
Prevaris is een in 2008 opgericht advies- en opleidingsbedrijf. De naam Prevaris staat voor preventie van risico's.
Waar mensen werken, is sprake van risico's. Het beheersen en terugdringen van deze risico's is ons vak.
Prevaris geeft onder meer de volgende veiligheidsopleidingen: Basisveiligheid VCA, VOL VCA, VIL VCU, VCA groen,
opleiding gevaarlijke stoffen, opleiding besloten ruimten, opleiding NEN 3140 en opleiding preventiemedewerker.
Deze opleidingen worden klassikaal, één op één en via e-learning gegeven. De nadruk is de afgelopen jaren steeds
meer komen te liggen op interactieve e-learning.

RI&E
Alle bedrijven in Nederland met werknemers zijn wettelijk verplicht om te beschikken over een actuele risicoinventarisatie en –evaluatie (RI&E). In de RI&E staan de risico's voor de veiligheid, gezondheid en de psychische
belasting van de medewerkers beschreven. Prevaris heeft ruime ervaring met het uitvoeren van RI&E's. Dit geldt met
name voor technische werkomgevingen in de industrie, de machinebouw, de petrochemie en de bouw, bij
installatiebedrijven en opleidingsinstituten en bij technische diensten van onder meer ziekenhuizen. Een door
Prevaris uitgevoerde RI&E omvat naast een beschrijving van de risico's het wettelijk verplichte plan van aanpak.

VCA
VCA staat voor Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers en is bedoeld voor bedrijven die
werkzaamheden uitvoeren met verhoogd risico. Prevaris is een betrouwbare partner voor het opzetten van VCA
systemen. Daarnaast kiezen steeds meer organisaties ervoor om het beheer van het VCA systeem uit te besteden
aan Prevaris, inclusief het organiseren van toolboxen en de uitvoering van werkplekinspecties.

Kwaliteit
Kwaliteit betekent voortdurend in beweging zijn, op zoek naar verbeteringen en inspelen op veranderingen.
Dit staat voorop en is het uitgangspunt bij het inrichten van bedrijfsprocessen. Een dergelijke focus vraagt om een
overzichtelijk en flexibel managementsysteem. Daarin vind je onze expertise. Ook kan Prevaris jaarlijks de interne
audits uitvoeren, wat resulteert in een beknopte rapportage met praktische aanwijzingen.

E-learning op maat
Naast de bovengenoemde algemene e-learnings bouwt
Prevaris ook e-learnings op maat.
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Preventiemedewerker
Elke werkgever moet ten minste één preventiemedewerker in dienst hebben. De preventiemedewerker zorgt samen
met de bedrijfsarts en andere arbodeskundigen voor de dagelijkse veiligheid en gezondheid op het werk.
De wettelijke taken van een preventiemedewerker zijn:
- Meewerken aan het opstellen de risico-inventarisatie en -evaluatie;
- Meewerken aan het uitvoeren van de maatregelen uit het plan van aanpak;
- Adviseren aan en samenwerken met de OR of de personeelsvertegenwoordiging;
- Adviseren aan en samenwerken met de arbodeskundigen.
Als preventiemedewerker moet je voldoende deskundig zijn. Daartoe heeft Prevaris in 2008 de opleiding
Preventiemedewerker opgezet. Met deze e-learning ontwikkel je je tot een deskundige preventiemedewerker.
Wil je in je eigen tempo aan de slag met de taken van de preventiemedewerker? Wat staat er in de Arbowet? Wat
zijn de risico's binnen de organisatie? Hoe stel je een RI&E op? Aan welke eisen moet een plan van aanpak voldoen?
Hoe doe je een werkplekonderzoek? Op al deze vragen krijg je antwoord. De opdrachten zijn zo geschreven, dat je
een inventarisatie maakt van de risico's binnen de organisatie en dat je zelf de werkplekonderzoeken kunt
beoordelen.
Je kunt in een dag door de lesstof heen. Tenzij je de diepte in wilt. Dan heb je wat meer tijd nodig. Je hebt in ieder
geval ruim de tijd, want je mag tot 6 maanden gebruik maken van de e-learning Preventiemedewerker. Na het
doorlopen van de e-learning, maak je een online examen. Het examen duurt een uur en is op basis van open boek.
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Details opleiding

Niveau:

MBO

Kosten:

€ 145,00 exclusief BTW

Looptijd:

1 dag ( 6 maanden inloggen toegestaan)

Afronding:

Examen, certificaat

Soort:

E-Learning

Startdata
Voor deze opleiding kun je je 24/7 aanmelden en ontvang je nabetaling een inlogcode.
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Ervaringen deelnemers
Heb de cursus als zeer prettig ervaren. De cursus is geheel in je eigen tempo te doen, waar en wanneer het je zelf
het beste uitkomt. Er is veel extra informatie beschikbaar. Het contact met Prevaris is snel en goed. Zeer tevreden.
Heb met goed gevolg de opleiding volbracht. Het was zeer interessant en het examen best pittig. Des te trotser
met mijn certificaat!
De opleiding Preventie Medewerker met goed gevolg volbracht. Leerstof was zeer duidelijk en ook de extra
aangeboden informatie is zeer nuttig voor buiten de opleiding. Zeer tevreden!
De opleiding Preventie Medewerker met goed gevolg volbracht. Leerstof is compleet en in Jip en Janneke taal
geschreven. Er is veel wegwijs gegeven waar op internet welke informatie is te raadplegen.
De cursus was duidelijk, overzichtelijk en goed te doen.
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Inschrijven
Wil je je inschrijven, klik dan op link naar de webshop.
Klik vervolgens op ‘in winkelmand’.
Na betaling ontvang je een mail met een inlogcode.

We wensen je alvast veel plezier en succes met de opleiding.

Contact
Wil je je aanmelden via de mail of heb je eerst nog vragen over deze opleiding? Met onderstaande contactgegevens
zijn we op werkdagen bereikbaar.

Telefoon:

036 5236452

9:00 – 17:00

WhatsApp:

06 52003746 (Bas)

9:00 – 21:00

Website:

www.prevaris.nl

Email:

bas@prevaris.nl
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