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Info & Inschrijving:

Doel:

• Basiskennis leren die die vereist is voor alle 
preventieadviseurs (Codex boek II, artikel II)

• Methoden leren om die basiskennis te vertalen naar 
het beleid en operationeel management van je bedrijf.

Wettelijk kader:

• Boek I.-Algemene beginselen, Titel 2.-Algemene 
beginselen betreffende het Welzijnsbeleid

• Boek II.-Organisatorische structuren, Titel 1.-De 
interne dienst voor preventie en bescherming op 
het werk

Praktische info:

Groepsgrootte / Q-locatie:
Min. 6 personen
• Bilzen: Max. 12 pers.
• Brugge: Max. 12 pers.
• Diest: Max. 12 pers.
• Staden: Max. 12 pers.
• Maasmechelen: Max. 12 pers.
• Overpelt: Max. 12 pers.

In uw vestiging:
• Max. 12 pers.
• Voldoende ruimte voorzien!

Duur en schema:
• 6 dagen
• 8u00 – 16u00

Catering Q-Accommodatie:
• Gratis koffie en water
• Gratis broodjeslunch

Kledij / PBM’s:
• VH-bril

Assessment:
Hulp nodig om de specifieke
noden voor je opleiding te bepalen?
Q-Academy kan op 
voorhand een doorlichting uitvoeren 
en je hierin correct te adviseren.

Certificaat:
• Elke deelnemer ontvangt 

een getuigschrift van deelname 
voor:
• Preventieadviseur niv.3
• Blussen met kleine 

blusmiddelen
• EHBO: CPR & AED

• Elke deelnemer ontvangt een VCA-
VOL diploma indien geslaagd voor 
het examens (geldigheid: 10 jaar)

Opleiding

Preventieadviseur 
Niveau 3

Programma:

Theorie:

• Technieken mbt risicoanalyse;
• Coördinatie van preventieactiviteiten: - in de 

interne dienst; - tussen de interne en externe dienst; -
met de werkgevers en werknemers van ondernemingen 
van buitenaf die in de eigen onderneming 
werkzaamheden uitvoeren;

• Hygiëne op de arbeidsplaatsen;
• Organisatie van de eerste hulp en noodplanning
• Opdrachten van de preventieadviseurs
• Verslaggeving

Doelgroep:

Elke in veiligheid geïnteresseerde werknemer, 
werkgever, leidinggevende of preventieadviseur die 
niet verplicht is om een aanvullende vorming te volgen, 
hetzij omdat zij werken in bedrijven die behoren tot 
groep C, hetzij omdat zij niet de leiding hebben van een 
interne dienst in bedrijven van de groepen A of B.

Praktijk:

• Opmaken risicoanalyses
• Onderzoek Arbeidsongevallen – feitenboomanalyse
• Opstellen globaal en jaarlijks actieplan
• Eerste hulp – CPR – AED
• Blussen met kleine blusmiddelen
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