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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



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



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


