
Preventie 
management 

TO1- 12 OPFRISSING MODULES VOOR PREVENTIEADVISEURS  

 
“When you know better you do better” (Maya Angelou) 

 

Bijblijven met de nieuwste ontwikkelingen, trends en regelgeving zijn voor een 
preventieadviseur van groot belang. Soms komt men in een specifieke vaargeul terecht waar bij een 
aantal zaken verwateren of zich verdringen naar het achterhoofd. Soms word je geconfronteerd met 
nieuwe elementen zoals arbeidsongevallen of incidenten, arbeidsmiddelen, werkposten, mensen, 
technieken en zo voort en doet het goed eens terug te grijpen naar de zaken die je ooit wel wist maar 
toe zijn aan een nieuwe opfrissing of uitdieping. 
 

De opfrissing modules voor preventieadviseur zijn ideale gelegenheden om op een paar uurtjes terug 
mee te zijn of uw kennis te hebben uitgediept over één of meerdere aspecten van de 
welzijnsdomeinen en hun praktische invulling. 
De wetgeving samen met handige tools en tips komen terug tot leven en zetten u aan om op een 
professionele wijze uit vakgebied bij te schaven. 
De modules kunnen ook zee interessant zijn voor leidinggevenden of verantwoordelijken op vlak van 
veiligheid gezondheid en werkwelzijn. Daar leidinggevenden van weswege ook bepaalde 
verantwoordelijkheden en taken rond deze thema’s.  
De opleiding wordt gegeven door een ervaren preventieadviseur en coach die met zijn voeten in de 
praktijk staat en preventieadviseur opleidt.   
 

Parallel lopend met onze open opleiding voor preventieadviseur basis, lopen ook de opfrissing 
modules, die in het najaar van 2022 tijdens avondsessies worden ingericht, die ook online kunnen 
worden gevolgd. 
 

Inhoud:  
MODULE A.      Wetgeving, beleid en organisatie bij het werk-welzijn (1 avond) 
MODULE B.      De preventieadviseur, de preventie-diensten en het CPBW (2 av) 
MODULE C.      Risicomanagement voor preventieadviseur (risicoanalyses) (2 av) 
MODULE D.      Arbeidsplaatsen, CBM PBM en werkkledij (1 avond) 
MODULE E.      Brand- en noodprocedures (1 avond) 
MODULE F.       Maatregelen voor lichamelijk, ergonomisch en psychisch welzijn (1 avond) 
MODULE G.      EHBO-organisatie en werkongevallen (1 avond) 
MODULE H.      Machine risico’s, elektrische risico’s, intern transport (1 avond) 
MODULE I         Hijs- en til-werken, werken op hoogte, producten met gevaarlijke    
                            eigenschappen (1 avond) 
 

 

 

Nederlands  

 

Preventieadviseurs niveau 1, 2 en 3, VGM-functionarissen, 
veiligheidscoördinatoren, de hiërarchische lijn en werkgevers, andere 
geïnteresseerden.  
 

 

Avondsessies: A: 15/09/22, B: 20/09/22 en 22/09/22 C: 27/09/22 en 
29/09/22, D: 04/10/22, E: 06/10/22, F: 11/10/22, G: 13/10/22, H: 18/10/22,  
I: 20/10/22 

 

 
   18.00u - 21.30u 
 



 

 

Open opleiding Campus NEXT-PRO, 9100 Sint-Niklaas 
  

 

 

Nog plaatsen beschikbaar 

 

 

Open opleiding: 110 €/p per sessie.  
Sessies B en C (zijn twee avonden) 180 €/p samen 
In-company-opleiding op maat: Informeer vrijblijvend naar mogelijkheden en 
voorwaarden 
Bespaar tot 30% via KMO-portefeuille  

 

 

Bijscholingsattest preventie: “Module ……” 

 
 
 
 
 


