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Medewerkers die frequent of incidenteel met gevaarlijke stoffen werken moeten volgens de wet 

kennis genoten te hebben van gevaarlijke stoffen. Met de E-learning cursus Basiskennis gevaarlijke 

stoffen kunt u uw medewerkers laten opleiden zonder dat het ten koste gaat van de produktie – of 

diensturen. U heeft nu dus niet langer een excuus om uw medewerkers niet te scholen. De cursus 

wordt gepresenteerd in overzichtelijke en uitgebreide online presentaties. Naast de Nederland-

stalige cursus, die zowel voor Nederland alsook België geschikt is, is er inmiddels ook een Engelse en 

Poolse versie van de cursus, zodat ook uw buitenlandse medewerkers deze cursus kunnen volgen.

Voor wie

Iedereen die incidenteel of frequent 

werkt met gevaarlijke stoffen. Of je nu 

magazijnmedewerker bent, laborant, 

preventieadviseur.

vooropleiding

Een vooropleiding is niet vereist. Dit is een 

cursus basiskennis gevaarlijke stoffen en is 

goed te doen voor iemand die er zich voor 

inzet. 

Cursusduur

Rond de 4 uur. Na iedere module volgt 

een aantal testvragen om vast te stellen 

of u de lesstof ook daadwerkelijk 

begrepen hebt.

www.gevaarlijke-stoffen.eu

E-learning Basiskennis Gevaarlijke Stoffen



Kennis over de PGS15 is onmisbaar wanneer je in een PGS15 opslag werkt en verantwoording 

draagt of wanneer je PGS15 opslagen inspecteert. De opslag van gevaarlijke stoffen vereist een 

bredere kennis van zaken.

In de E-learning cursus Gevaarlijke stoffen in opslag komt niet alleen de PGS15 aan bod, maar ook 

een breed aantal andere onderwerpen die van belang zijn bij een veilige opslag. De online cursus is 

ontwikkeld door een landelijk erkend PGS15 specialist en leidt u vakbekwaam op zoals gevraagd 

wordt in de PGS15 (vakbewaamheid).

Onderwerpen zijn ondermeer:

• De wet – en regelgeving omtrent de opslag van gevaarlijke stoffen (PGS15) en externe veiligheid.

• De eigenschappen, de etikettering van stoffen volgens GHS/WM/ADR en de verpakkingen.

• Scheiding van stoffen in de opslag.

• De opslag van afwijkende stoffen.

• Veilig werken met gevaarlijke stoffen in het magazijn.

• Brandbestrijding en calamiteitenbestrijding gevaarlijke stoffen.

Aanbevolen? Definitief! De cursus is al door veel studenten gevolgd en gewaardeerd. 

We kunnen het niet eenvoudiger maken.

www.PGS15.training

E-learning Cursus PGS15



Conform de ADR dient iedereen die zich bezig houdt met het laten versturen van gevaarlijke stof-

fen aantoonbaar opgeleid te zijn. Stelt u vrachtdocumenten op en weet u niet altijd of u het con-

form de wet-en regelgeving doet. Dan is dit een prima training voor u.

Onderwerpen zijn onder meer:

De basis van het vervoer gevaarlijke stoffen.

Opstellen van vrachtbrieven voor het vervoer gevaarlijke stoffen conform de ADR

Opstellen van vrachtbrieven voor het vervoer gevaarlijke stoffen over de zee / IMO

Opstellen van vrachtbrieven voor het vervoer gevaarlijke stoffen door de lucht

Voor wie

Voor planners en afzenders die 

gevaarlijke stoffen (laten) versturen en 

die vrachtdocumenten opstellen.

vooropleiding

Een vooropleiding is niet vereist. Ook een 

stuk basiskennis gevaarlijke stoffen wordt 

behandeld en het is goed te doen voor 

iemand die er zich voor inzet. We hebben 

daarom ook specifiek geen tijdsduur 

verbonden aan de cursus. 

Cursusduur

De training neemt afhankelijk van de tijd 

die er in gestopt wordt 2 tot 3 uur. Wij 

raden aan alle modules tenminste 2 keer 

door te nemen, zodat de kennis goed 

blijft hangen.

https://safetynet.academy

E-learning Training Opstellen vrachtbrieven 



De taak van de veiligheidsadviseur is ervoor te zorgen dat het vervoer van gevaarlijke goederen en 

alle gevaren die aan dergelijke activiteiten zijn verbonden, met alle mogelijke middelen en maatre-

gelen zo veilig mogelijk verloopt. Om de veiligheid van mensen, eigendommen of het milieu te 

waarborgen.

Doormiddel van een E-learning kunt u gemakkelijk op elk moment leren en oefenen voor uw 

examen! Zit dus niet langer vast aan die lange cursusdagen maar plan gemakkelijk zelf in wanneer 

u wilt leren.

U krijgt toegang tot de cursus welke alle onderdelen van het boek behandelt en u goed voorbereid 

op het examen. Hiervoor zijn voor alle modules oefenvragen gemaakt zodat u ten alle tijden met 

vragen kan oefenen om u scherp te houden.

Voor wie

Iedereen die te maken hebben met 

werkzaamheden rondom het 

vervoeren van gevaarlijke stoffen over 

de weg

vooropleiding

Een vooropleiding is niet vereist. Deze 

cursus is voor iedereen te volgen

Cursusduur

De cursus bevat 6 modules. Na elke 

module kunt u oefenen met een set 

aan vragen.

De snelheid hierin is zelf te bepalen.

www.cursus-adr-veiligheidsadviseur.nl

E-learning ADR Veiligheidsadviseur



De preventiemedewerker binnen een bedrijf of instelling houdt zich bezig met de veiligheid en gezondheid 

op de werkvloer. Een vooropleiding voor deze functie is geen wettelijk vereiste. Wel dien je aantoonbaar 

opgeleid te zijn. Deze E-learning is daarvoor het meest geschikte medium. Gewoon in je eigen tijd en je eigen 

snelheid. In deze cursus doorloop je 5 modules. De duur van cursus is volledig afhankelijk van je eigen snel-

heid van leren. Dat is het voordeel van E-learning. Je mag er net zo lang en kort over doen als je zelf wilt. Het 

niveau ligt op MBO niveau.

Voor wie

De cursus is geschikt voor iedereen die 

zich wil laten opleiden tot Preventie-

medewerker, maar ook voor andere 

belangstellenden, die hun kennis 

willen verbreden.

vooropleiding

Een vooropleiding is niet vereist. Dit is een 

cursus die goed te doen is voor iemand die 

er zich voor inzet. We hebben daarom ook 

specifiek geen tijdsduur verbonden aan de 

cursus.

Cursusduur

Wij raden aan dit te verdelen in vijf 

avonden en iedere keer 1 module en 1 

vragenlijst door te nemen.

www.e-learning-preventiemedewerker.nl

E-learning Cursus Preventiemedewerker



Werkt u of gaat u operationeel werk verrichten met een verhoogd risico op lichamelijk letsel en/of 

bij een VCA basis gecertificeerd bedrijf of instelling? Dan wordt u door de opdrachtgever op locatie 

waarschijnlijk verplicht gesteld om over een VCA certificaat te beschikken. VCA staat in letterlijke 

betekenis voor: VGM (Veiligheid, Gezondheid en Milieu) Checklist Aannemers.

Bent u werknemer of heeft u werknemers? Dan zijn moeten zij in het bezit zijn van een geldig VCA 

Basisveiligheid diploma. Via deze site doorloopt u het in de navolgende 10 hoofdstukken de lesstof, 

waarbij u na ieder hoofdstuk een aantal testvragen beantwoordt. Heeft u alle vragen beantwoordt 

dat kunt u zich opgeven voor een examen bij u in de buurt.

Voor wie

Iedereen die (dagelijks) te maken 

hebben met risicovolle werkzaam-

heden of zich bevinden in een 

risicovolle omgeving.

vooropleiding

Een vooropleiding is niet vereist. Dit is een 

cursus B-VCA en is goed te doen voor 

iemand die er zich voor inzet. 

Cursusduur

De cursus bevat 10 modules. Na iedere 

module volgt een aantal testvragen 

om vast te stellen of u de lesstof ook 

daadwerkelijk begrepen hebt.

www.elearning-vca.nl

E-learning Cursus B-VCA



De cursus bevat de volgende inhoud :

    Beginselen legionella preventie;

    Wet- en regelgeving rondom legionella;

    Gevaren en risico’s legionella;

    Risico’s analyseren;

    Beheersen van de risico’s en het nemen van maatregelen;

    Opstellen van een beheersplan.

Voor wie

voor iedereen die te maken heeft met 

legionella risico’s en preventie.

vooropleiding

Een vooropleiding is niet vereist. 

Cursusduur

De training neemt afhankelijk van de tijd 

die er in gestopt wordt 2 tot 3 uur. Wij 

raden aan alle modules tenminste 2 keer 

door te nemen, zodat de kennis goed 

blijft hangen.

https://safetynet.academy

E-learning Training legionella



Medewerkers die potentieel met asbest in aanraking kunnen komen moeten aantoonbaar opgeleid zijn 

in het herkennen van asbest. Ze moeten kennis hebben van de risico’s weten waar ze het over hebben. 

Deze online cursus bestaat uit één module waarin alle informatie is opgenomen welke relevant is:

- Wet – en regelgeving rondom asbest.

- Herkennen van verschillende soorten asbest.

- De risico’s en de ziektes die men op kan lopen.

- Het signaleren, voorzorgsmaatregelen en de te nemen stappen.

De cursus wordt afgesloten met een praktijk-vragenlijst. Na het beantwoorden van de vragen en mits 

een voldoende ontvangt de cursist het Certificaat Asbest herkennen.

Voor wie

Iedereen die potentieel in aanraking 

kan komen met asbest; in materialen, 

gebouwen of in grond.

vooropleiding

Een vooropleiding is niet vereist. Dit is een 

basiscursus en is goed te doen voor iemand 

die er zich voor inzet. We hebben daarom 

ook specifiek geen tijdsduur verbonden aan 

de cursus.

Cursusduur

Rond de 1 a 2 uur. Natuurlijk kan het 

sneller, maar we raden aan de les-stof 

vooral ‘te leren’. Na de cursus volgt een 

aantal testvragen om vast te stellen of 

u de lesstof ook daadwerkelijk begrep-

en hebt. 

www.cursus-asbest-herkennen.nl

E-learning Cursus Asbest herkennen



ATEX staat voor alles wat met explosieveiligheid te maken heeft. Binnen de Europese Unie zijn er 

twee ATEX richtlijnen opgesteld. Een van deze richtlijnen schrijft voor dat werkgevers maatregelen 

moeten nemen om werknemers veilig te laten werken in explosiegevaarlijke gebieden. Een van 

deze maatregelen is om medewerkers de juiste kennis mee te geven omtrent explosieveiligheid.

Door het deelnemen aan deze cursus krijgt u inzicht in:

- Het ontstaan van explosiegevaren

- Het herkennen en voorkomen van gevaarlijke situaties en/of explosies

- Certificeringen

- Wetgevingen omtrent explosiegevaar

- Explosieveilig materieel en beschermmiddelen

Voor wie

Iedereen die te maken hebben met 

werkzaamheden rondom een 

explosiegevaarlijke omgeving

vooropleiding

Een vooropleiding is niet vereist. Deze 

cursus is voor iedereen te volgen

Cursusduur

De cursus bevat 3 modules. Na het 

volgen van alle modules sluit u de 

cursus af met een examen

www.atex-awareness.nl

E-learning ATEX Awareness



Het betreden van een besloten ruimte vereist afspraak en voorbereiding van de werkwijze en het in te 

zetten materiaal. Met name de slechte toegankelijkheid voor hulpverlening en de slechte ventilatie 

maken het werken in een besloten ruimte gevaarlijk. Zo kunnen er schadelijke of explosieve gassen zijn 

of kan er onvoldoende luchtverversing aanwezig zijn. Gevaren die kunnen optreden bij het werk zijn 

gevaar voor verstikking, brand, explosie, vergiftiging of bedwelming. De beperkte toegangsruimte, het 

valgevaar of de duistere omgeving kunnen extra risico’s voor de betreder zijn. De training is bedoeld voor 

personen die voor uitvoering van hun werk een besloten ruimte moeten betreden. Daarbij dienen ze 

inzicht in de risico’s te verkrijgen die aan deze werkzaamheden verbonden zijn en leren zij maatregelen te 

nemen die een veilige betreding en veilig werken mogelijk maken.

Voor wie

Het werken in een besloten ruimte 

vraagt om een goede awareness van 

de risico’s. De training is bedoeld voor 

personen die voor uitvoering van hun 

werk een besloten ruimte moeten 

betreden.

vooropleiding

Deze E-learning is eenvoudig te volgen en 

vereist geen vooropleiding. 

Cursusduur

De training neemt afhankelijk van de tijd 

die er in gestopt wordt 2 tot 3 uur. Wij 

raden aan alle modules tenminste 2 keer 

door te nemen, zodat de kennis goed 

blijft hangen.

https://safetynet.academy

E-learning Werken in besloten ruimten



Het werken op hoogte kan grote risico’s met zich mee brengen. In de Training Werken op hoogte komen 

onderdelen zoals de wet- en regelgeving ten aanzien van klimmen en werken op hoogte aan bod, leer je 

onveilige werksituaties te herkennen, krijg je uitleg over de werking en gebruik van verschillende 

persoonlijke valbeveiligingsmiddelen

Bij voldoende resultaat ontvangt de cursist ‘Training Werken op hoogte’ certificaat.

Voor wie

Het werken op hoogte vraagt om een 

goede awareness van de risico’s. De 

training is bedoeld voor personen die 

voor uitvoering van hun werk op 

hoogte moeten betreden.

vooropleiding

Deze E-learning is eenvoudig te volgen en 

vereist geen vooropleiding. 

Cursusduur

De training neemt afhankelijk van de tijd 

die er in gestopt wordt 2 tot 3 uur. Wij 

raden aan alle modules tenminste 2 keer 

door te nemen, zodat de kennis goed 

blijft hangen.

https://safetynet.academy

E-learning Training Werken op hoogte



Kennis met betrekking tot chemie beperkt zich bij veel medewerkers PGS15 opslagbedrijven tot kennis van de 

voorschriften, zoals de indeling van stoffen en de inhoud van het veiligheidsblad. Toch moeten er risico’s beoor-

deeld worden op het gebied van stoffen en chemische reactiepatronen die een meer praktijkgericht inzicht 

vragen: stoffen die met elkaar een reactie aangaan moeten op basis van de PGS15 uit elkaar geplaatst worden, bij 

incidentmanagement dienen de juiste handelingen te worden verricht, zoals bijvoorbeeld het neutraliseren van 

een stof.

Omdat de logistieke bedrijven geconfronteerd worden met technische begrippen die hun vaak weinig zeggen, 

maar waar de chemische producent wel verwacht van dat de ketenpartner, dat deze weet waar hij het over heeft, 

zal ook aandacht aan een stuk basiskennis chemie geschonken worden. Het gebrek aan dat stuk basale kennis 

zorgt namelijk voor risico’s, hetgeen weg genomen kan worden met een basiskennis en aan de andere kant inzicht 

in praktijkgerichte kennis van reactiepatronen van chemische stoffen.

Voor wie

De cursus is niet alleen opengesteld 

voor de medewerkers werkzaam in de 

logistiek, maar ook voor overheden en 

andere belangstellenden, die hun 

kennis willen verbreden. 

vooropleiding

Een vooropleiding is niet vereist. Dit is een 

cursus die goed te doen is voor iemand die 

er zich voor inzet. We hebben daarom ook 

specifiek geen tijdsduur verbonden aan de 

cursus.

Cursusduur

Minimaal 4 uur. Wij raden aan dit te 

verdelen in twee avonden en iedere 

keer 2 modules en 2 vragenlijsten door 

te nemen of vier avonden en dan 1 

module met vragenlijst in te vullen.

www.chemie-voor-de-logistiek.nl

E-learning Cursus Chemie voor de logistiek



Het ontwerp van een nieuwe opslag verlangt een brede kennis van brandveiligheid. Er moeten keuzes 

gemaakt worden over de locatie, constructies en materialen. Keuzes zoals beton of staalbouw, zijn daklu-

iken toegestaan of niet, is steenwol brandwerend of niet etc. Daarnaast moeten toepassingen van brand-

veilige oplossingen afgestemd worden op strategische beslissingen. Gaat men een gebouw voor 5 jaar 

neerzetten of voor de lange duur. In deze cursus worden in 5 modules alle aspecten van brandveilige 

logistiek doorgenomen: van de locatiekeuze, vergunningverleningsproces, wet- en regelgeving, bouw-

materialen, constructies tot speciaal logistiek zoals PGS15 opslagen tot brandbeveiligingssystemen.

Voor wie

De cursus is geschikt voor SHQE 

managers, facilitair managers en 

eindverantwoordelijken binnen de 

chemische – en logistieke keten. 

vooropleiding

Een vooropleiding is niet vereist. 

Cursusduur

Minimaal 4 uur. Wij raden aan dit te 

verdelen in twee avonden en iedere 

keer 2/3 modules en 2/3 vragenlijsten 

door te nemen of vijf avonden en dan 

1 module met vragenlijst in te vullen.

www.brandveilige-logistiek.nl

E-learning Bouwen aan brandveilige logistiek



De chemische – en logistieke keten heeft weinig betrekkelijk weinig kennis van blussystemen. Toch moeten 

er op dagelijkse basis keuzes worden gemaakt of goederen opgeslagen mogen worden. In de Cursus Kennis 

blussystemen logistiek ontwikkelt u een goed basiskennis waar u in de praktijk wat aan hebt.

Voor de opslaghouder van gevaarlijke stoffen vormt het blussysteem de belangrijkste technische maatregel. 

Maar mag u die nieuwe stof of dat nieuwe produkt wel onder uw blussysteem opslaan? En welk blussysteem 

kiest u voor dat nieuwe magazijn? Met welke normen heeft u te maken en wat zijn de belangrijkste eisen 

vanuit die normen? In de Cursus gaat u in een paar uur door de belangrijkste kennis van de verschillende 

normen en systemen, zodat ook u in de toekomst een verantwoorde beslissing kan nemen.

Voor wie

De cursus is geschikt voor SHQE 

managers, facilitair managers en 

eindverantwoordelijken binnen de 

chemische – en logistieke keten. 

vooropleiding

Een vooropleiding is niet vereist. Dit is een 

cursus die goed te doen is voor iemand die 

er zich voor inzet. We hebben daarom ook 

specifiek geen tijdsduur verbonden aan de 

cursus.

Cursusduur

Wij raden aan dit te verdelen in vijf 

avonden en iedere keer 1 module en 1 

vragenlijst door te nemen.

www.kennis-blussystemen-logistiek.nl

E-learning Kennis Blussystemen Logistiek



Medewerkers die frequent of incidenteel tankauto’s met gevaarlijke stoffen laden, lossen of begeleiden 

moeten volgens de wet kennis genoten te hebben van de taken verantwoordelijkheden bij deze functie. 

Hoewel de cursus tevens het laden van tankauto’s behandeld ligt de focus op het lossen. Met de E-learning 

Cursus Gevaarlijke stoffen tankauto lossen kunt u uw medewerkers laten opleiden zonder dat het ten koste 

gaat van de produktie – of diensturen. U heeft nu dus niet langer een excuus om uw medewerkers niet te 

scholen. De cursus wordt gepresenteerd in overzichtelijke en uitgebreide online presentaties.

Voor wie

Operators die incidenteel of frequent 

gevaarlijke stoffen met een tankwagen 

lossen of laden, danwel begeleiden. 

Deze cursus voldoet tevens aan 

hoofdstuk 1.3 van het ADR voor de 

losfunctie.

vooropleiding

Een vooropleiding is niet vereist. Deze 

cursus begint met een stuk basiskennis 

gevaarlijke stoffen en is goed te doen voor 

iemand die er zich voor inzet. We hebben 

daarom ook specifiek geen tijdsduur 

verbonden aan de cursus.

Cursusduur

Minimaal 4 uur. Wij raden aan dit te 

verdelen in twee avonden en iedere 

keer 2 modules en 2 vragenlijsten door 

te nemen of vier avonden en dan 1 

module met vragenlijst in te vullen.

www.gevaarlijkestoffen-tankauto-lossen.be

E-learning Gevaarlijke stoffen tankauto lossen



Wanneer je bij een BRZO bedrijf aan de slag gaat of in een leidinggevende positie geplaatst wordt, dan is 

het raadzaam om de cursus BRZO tot je te nemen zodat je weet waar het over gaat. 

De volgende onderwerpen komen aan de orde:

M1. Inleiding in de Seveso III

M1. Overzicht wet- en regelgeving risicobeheersing bedrijven

M1. Geen BRZO met wel BEVI – BEVI / REVI met plaatsgevonden – en groepsrisico

M1. BRZO en het  RRZO nader bekeken met de belangrijkste artikelen.

M1.Vaststelling BRZO plicht.

Voor alle onderwerpen bekijk de website

Voor wie

Iedereen die als leidinggevende, 

safetymanager, logistiekmanager of 

directielid aan de slag gaat bij een 

BRZO bedrijf of wanneer het bedrijf 

BRZO plichtig wordt.

vooropleiding

Een vooropleiding is niet vereist. Dit is een 

BRZO cursus en is goed te doen voor iemand 

die er zich voor inzet. We hebben daarom 

ook specifiek geen tijdsduur verbonden aan 

de cursus.

Cursusduur

Minimaal 7 uur. Wij raden aan dit te 

verdelen in twee avonden en iedere 

keer 2 modules en 2 vragenlijsten door 

te nemen of vier avonden en dan 1 

module met vragenlijst in te vullen.

www.cursus-brzo.nl

E-learning BRZO en Externe veiligheid



Medewerkers die frequent of incidenteel met (potentieel) gegaste containers te maken kunnen hebben 

dienen zich bewust te zijn van de risico’s en te beschikken over een basiskennis gegaste containers. Of 

dat nu gaat om containers met kleding, lederwaren of auto-onderdelen. Containers kunnen actief gegast 

zijn, maar kunnen ook gevaarlijke gassen bevatten door het uitdampen van producten.

Deze online cursus bestaat uit een viertal modules:

• Doelstelling, noodzaak; met risico’s en regelgeving.

• Basiskennis en begrippen.

• Aandacht voor een veilige werkplek en het milieu.

• De aanpak en het weten.

Voor wie

Iedereen die weleens of regelmatig 

containers lost als losser, ontvanger of 

heftruckchauffeur.

vooropleiding

Een vooropleiding is niet vereist. Dit is een 

Awareness cursus en is goed te doen voor 

iemand die er zich voor inzet. We hebben 

daarom ook specifiek geen tijdsduur verbon-

den aan de cursus.

Cursusduur

Minimaal 4 uur. Wij raden aan dit te 

verdelen in twee avonden en iedere 

keer 2 modules en 2 vragenlijsten door 

te nemen of vier avonden en dan 1 

module met vragenlijst in te vullen.

www.awareness-gegaste-containers.nl

E-learning Awareness Gegaste Containers



Laboranten werken vaak vele jaren met chemische stoffen en hebben in een ver verleden de basics 

opgedaan in een laboratoriumopleiding. In de praktijk gaat de kennis in de loop van tijd verloren. Dan is 

het verstandig om een update cursus te volgen. Als bedrijf of organisatie heeft u met deze e-learning 

cursus niet langer een excuus om uw medewerkers niet te scholen. De cursus wordt gepresenteerd in 

overzichtelijke en uitgebreide online presentaties. Een cursus werken met gevaarlijke stoffen in het lab 

om samen veilig te kunnen werken. De cursus bestaat uit 5 modules. Iedere module wordt afgesloten 

met een praktijk vragenlijst. Na afloop van de cursus van de laatste vragenlijst en mits een voldoende 

ontvangt de cursist het Certificaat Veilig werken met gevaarlijke stoffen in het lab.

Voor wie

De cursus is geschikt voor Medewerk-

ers van laboratoria, ziekenhuizen, 

magazijnen, produktiebedrijven, 

safetymanagers etc.

vooropleiding

Een vooropleiding is niet vereist. Dit is een 

basiskennis cursus gevaarlijke stoffen voor 

lab personeel en is goed te doen voor 

iemand die er zich voor inzet. We hebben 

daarom ook specifiek geen tijdsduur 

verbonden aan de cursus.

Cursusduur

Minimaal 4 uur. Wij raden aan dit te 

verdelen in twee avonden en iedere 

keer 2 modules en 2 vragenlijsten door 

te nemen of vier avonden en dan 1 

module met vragenlijst in te vullen.

www.gevaarlijkestoffen-in-het-lab.be

E-learning werken met gevaarlijke stoffen in het lab



https://www.cursus-functioneringsgesprekken.nl

E-learning Cursus functionerings-gesprekken

Neem deel aan de E-learning ‘Cursus functioneringsgesprekken met resultaat’ en versterk uw kennis. De 

cursus richt zich op (aanstaande) leidinggevenden die functioneringsgesprekken gaan afnemen bij hun 

medewerkers.

De cursus bestaat uit vier modules. Na afloop van iedere module volgen een aantal testvragen. Na het 

volgen van deze cursus bent u in staat om resultaatgerichte functioneringsgesprekken te houden en bent 

u zich bewust van de zaken die daarbij van belang zijn, zoals goede gespreksvaardigheden. Een praktische 

training van ManagementInfo Academy, waarmee u direct de juiste kennis opdoet.

Voor wie

De cursus is geschikt voor iedereen

die als leidinggevende aan de slag wilt

vooropleiding

Deze cursus is eenvoudig te volgen

en vereist geen vooropleiding

Cursusduur

De duur van deze cursus is ongeveer 3 

a 4 uur



https://cursus-interne-auditor.nl

E-learning Cursus Interne Auditor
Na het volgen van deze auditor cursus bent u in staat om interne audits uit te voeren en bent u zich bewust 

van de zaken die uw aandacht verdienen. In de E-learning Cursus interne auditor (Nederlandstalige versie) 

komen verschillende onderwerpen aan de orde zoals:

    De noodzaak en doel van interne audits het voorbereiden, uitvoeren en de verslaglegging van audits.

    Tevens kijken we naar de communicatieve vaardigheden. De E-learning bestaat uit vier modules. 

Wij raden cursisten aan iedere module tenminste 2 keer door te nemen. Na iedere module volgen een 

aantal testvragen. U dient minimaal 70% van de de behalen punten te behalen. U beschikt na het volgen 

van deze cursus over de juiste basiskennis en vaardigheden een inhoudelijk goede interne audit uit te 

voeren, zolang u zich aan hetgeen gesteld is houdt. Een praktische training, waarmee u direct kunt starten 

als interne auditor.

Voor wie

De cursus is geschikt voor iedereen

die als Auditor aan de slag wilt

vooropleiding

Deze cursus is eenvoudig te volgen

en vereist geen vooropleiding

Cursusduur

De duur van deze cursus is ongeveer 3 

a 4 uur



Medewerkers die frequent of incidenteel met gevaarlijke stoffen werken moeten volgens de wet 

kennis genoten te hebben van gevaarlijke stoffen. Met de E-learning cursus Basiskennis gevaarlijke 

stoffen kunt u uw medewerkers laten opleiden zonder dat het ten koste gaat van de produktie – of 

diensturen. U heeft nu dus niet langer een excuus om uw medewerkers niet te scholen. De cursus 

wordt gepresenteerd in overzichtelijke en uitgebreide online presentaties. Naast de Pools-talige 

cursus, die zowel voor Nederland alsook België geschikt is, is er inmiddels ook een Engelse en Roe-

meense versie van de cursus, zodat ook uw buitenlandse medewerkers deze cursus kunnen volgen.

Voor wie

Iedereen die incidenteel of frequent 

werkt met gevaarlijke stoffen. Of je nu 

magazijnmedewerker bent, laborant, 

preventieadviseur.

vooropleiding

Een vooropleiding is niet vereist. Dit is een 

cursus basiskennis gevaarlijke stoffen en is 

goed te doen voor iemand die er zich voor 

inzet. 

Cursusduur

Rond de 4 uur. Na iedere module volgt 

een aantal testvragen om vast te stellen 

of u de lesstof ook daadwerkelijk 

begrepen hebt.

www.gevaarlijke-stoffen.eu

E-learning Basiskennis Gevaarlijke Stoffen

(Poolse Editie)



Medewerkers die frequent of incidenteel met gevaarlijke stoffen werken moeten volgens de wet 

kennis genoten te hebben van gevaarlijke stoffen. Met de E-learning cursus Basiskennis gevaarlijke 

stoffen kunt u uw medewerkers laten opleiden zonder dat het ten koste gaat van de produktie – of 

diensturen. U heeft nu dus niet langer een excuus om uw medewerkers niet te scholen. De cursus 

wordt gepresenteerd in overzichtelijke en uitgebreide online presentaties. Naast de Duits-talige 

cursus, die zowel voor Nederland alsook België geschikt is, is er inmiddels ook een Engelse, Pools en 

Roemeense versie van de cursus, zodat ook uw buitenlandse medewerkers deze cursus kunnen 

Voor wie

Iedereen die incidenteel of frequent 

werkt met gevaarlijke stoffen. Of je nu 

magazijnmedewerker bent, laborant, 

preventieadviseur.

vooropleiding

Een vooropleiding is niet vereist. Dit is een 

cursus basiskennis gevaarlijke stoffen en is 

goed te doen voor iemand die er zich voor 

inzet. 

Cursusduur

Rond de 4 uur. Na iedere module volgt 

een aantal testvragen om vast te stellen 

of u de lesstof ook daadwerkelijk 

begrepen hebt.

www.gevaarlijke-stoffen.eu

E-learning Basiskennis Gevaarlijke Stoffen

(Duitse Editie)



Medewerkers die frequent of incidenteel met gevaarlijke stoffen werken moeten volgens de wet 

kennis genoten te hebben van gevaarlijke stoffen. Met de E-learning cursus Basiskennis gevaarlijke 

stoffen kunt u uw medewerkers laten opleiden zonder dat het ten koste gaat van de produktie – of 

diensturen. U heeft nu dus niet langer een excuus om uw medewerkers niet te scholen. De cursus 

wordt gepresenteerd in overzichtelijke en uitgebreide online presentaties. Naast de Roe-

meense-talige cursus, die zowel voor Nederland alsook België geschikt is, is er inmiddels ook een 

Engelse, Pools en Duitse versie van de cursus, zodat ook uw buitenlandse medewerkers deze cursus 

Voor wie

Iedereen die incidenteel of frequent 

werkt met gevaarlijke stoffen. Of je nu 

magazijnmedewerker bent, laborant, 

preventieadviseur.

vooropleiding

Een vooropleiding is niet vereist. Dit is een 

cursus basiskennis gevaarlijke stoffen en is 

goed te doen voor iemand die er zich voor 

inzet. 

Cursusduur

Rond de 4 uur. Na iedere module volgt 

een aantal testvragen om vast te stellen 

of u de lesstof ook daadwerkelijk 

begrepen hebt.

www.gevaarlijke-stoffen.eu

E-learning Basiskennis Gevaarlijke Stoffen

(Roemeense Editie)



Medewerkers die frequent of incidenteel met gevaarlijke stoffen werken moeten volgens de wet 

kennis genoten te hebben van gevaarlijke stoffen. Met de E-learning cursus Basiskennis gevaarlijke 

stoffen kunt u uw medewerkers laten opleiden zonder dat het ten koste gaat van de produktie – of 

diensturen. U heeft nu dus niet langer een excuus om uw medewerkers niet te scholen. De cursus 

wordt gepresenteerd in overzichtelijke en uitgebreide online presentaties. Naast de Engels-talige 

cursus, die zowel voor Nederland alsook België geschikt is, is er inmiddels ook een Roemeens, Pools 

en Duitse versie van de cursus, zodat ook uw buitenlandse medewerkers deze cursus kunnen 

Voor wie

Iedereen die incidenteel of frequent 

werkt met gevaarlijke stoffen. Of je nu 

magazijnmedewerker bent, laborant, 

preventieadviseur.

vooropleiding

Een vooropleiding is niet vereist. Dit is een 

cursus basiskennis gevaarlijke stoffen en is 

goed te doen voor iemand die er zich voor 

inzet. 

Cursusduur

Rond de 4 uur. Na iedere module volgt 

een aantal testvragen om vast te stellen 

of u de lesstof ook daadwerkelijk 

begrepen hebt.

www.gevaarlijke-stoffen.eu

E-learning Basiskennis Gevaarlijke Stoffen

(Engelse Editie)



Medewerkers die frequent of incidenteel met gevaarlijke stoffen werken moeten volgens de wet 

kennis genoten te hebben van gevaarlijke stoffen. Met de E-learning cursus Basiskennis gevaarlijke 

stoffen kunt u uw medewerkers laten opleiden zonder dat het ten koste gaat van de produktie – of 

diensturen. U heeft nu dus niet langer een excuus om uw medewerkers niet te scholen. De cursus 

wordt gepresenteerd in overzichtelijke en uitgebreide online presentaties. Naast de Frans-talige 

cursus, die zowel voor Nederland alsook België geschikt is, is er inmiddels ook een Roemeens, Pools 

en Duitse versie van de cursus, zodat ook uw buitenlandse medewerkers deze cursus kunnen 

Voor wie

Iedereen die incidenteel of frequent 

werkt met gevaarlijke stoffen. Of je nu 

magazijnmedewerker bent, laborant, 

preventieadviseur.

vooropleiding

Een vooropleiding is niet vereist. Dit is een 

cursus basiskennis gevaarlijke stoffen en is 

goed te doen voor iemand die er zich voor 

inzet. 

Cursusduur

Rond de 4 uur. Na iedere module volgt 

een aantal testvragen om vast te stellen 

of u de lesstof ook daadwerkelijk 

begrepen hebt.

www.gevaarlijke-stoffen.eu

E-learning Basiskennis Gevaarlijke Stoffen

(Franse Editie)



Medewerkers die frequent of incidenteel met gevaarlijke stoffen werken moeten volgens de wet 

kennis genoten te hebben van gevaarlijke stoffen. Met de E-learning cursus Basiskennis gevaarlijke 

stoffen kunt u uw medewerkers laten opleiden zonder dat het ten koste gaat van de produktie – of 

diensturen. U heeft nu dus niet langer een excuus om uw medewerkers niet te scholen. De cursus 

wordt gepresenteerd in overzichtelijke en uitgebreide online presentaties. Naast de Deens-talige 

cursus, die zowel voor Nederland alsook België geschikt is, is er inmiddels ook een Roemeens, Pools 

en Duitse versie van de cursus, zodat ook uw buitenlandse medewerkers deze cursus kunnen 

Voor wie

Iedereen die incidenteel of frequent 

werkt met gevaarlijke stoffen. Of je nu 

magazijnmedewerker bent, laborant, 

preventieadviseur.

vooropleiding

Een vooropleiding is niet vereist. Dit is een 

cursus basiskennis gevaarlijke stoffen en is 

goed te doen voor iemand die er zich voor 

inzet. 

Cursusduur

Rond de 4 uur. Na iedere module volgt 

een aantal testvragen om vast te stellen 

of u de lesstof ook daadwerkelijk 

begrepen hebt.

www.gevaarlijke-stoffen.eu

E-learning Basiskennis Gevaarlijke Stoffen

(Deense Editie)



Kennis over de PGS15 is onmisbaar wanneer je in een PGS15 opslag werkt en verantwoording 

draagt of wanneer je PGS15 opslagen inspecteert. De opslag van gevaarlijke stoffen vereist een 

bredere kennis van zaken.

In de E-learning cursus Gevaarlijke stoffen in opslag komt niet alleen de PGS15 aan bod, maar ook 

een breed aantal andere onderwerpen die van belang zijn bij een veilige opslag. De online cursus is 

ontwikkeld door een landelijk erkend PGS15 specialist en leidt u vakbekwaam op zoals gevraagd 

wordt in de PGS15 (vakbewaamheid).

Onderwerpen zijn ondermeer:

• De wet – en regelgeving omtrent de opslag van gevaarlijke stoffen (PGS15) en externe veiligheid.

• De eigenschappen, de etikettering van stoffen volgens GHS/WM/ADR en de verpakkingen.

• Scheiding van stoffen in de opslag.

• De opslag van afwijkende stoffen.

• Veilig werken met gevaarlijke stoffen in het magazijn.

• Brandbestrijding en calamiteitenbestrijding gevaarlijke stoffen.

Aanbevolen? Definitief! De cursus is al door veel studenten gevolgd en gewaardeerd. 

We kunnen het niet eenvoudiger maken.

www.PGS15.training

E-learning Cursus PGS15 (English)


