
Leren voor preventiemedewerker
IRIV biedt u nu de mogelijkheid om deel te nemen aan een 
Leergang Preventiemedewerker. De Arbowet zal in juli 2017 
veranderen, waardoor de rol van preventiemedewerker 
zwaarder wordt. Met deze leergang worden preventie-
medewerkers hierop voorbereid. 

Meer dan een leergang
De leergang geeft gewicht aan de functie van preventie-
medewerker omdat zij diep in gaat op de inhoudelijke 
vakkennis. Waar dit bij bestaande cursussen vaak op de 
vlakte blijft, is er in deze leergang veel ruimte voor het 
uitdiepen van specifieke arbothema’s. Daarnaast zijn er veel 
mogelijkheden voor persoonlijke competentieontwikkeling om 
aan de rol van interne adviseur invulling te kunnen geven. 

Vanwege de persoonlijke aandacht is het aantal deelnemers 
beperkt tot 12 personen. 
 
Programma
Lesdag 1

1.1.A Introductie en uitleg leergang preventiemedewerker
1.1.B Competentieprofiel
1.1.C 360 graden feedback
1.1.D Competentie blok
1.2.A Arbothema A: Arbozorg
1.2.B Leercoach
1.2.C Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP)

   
Lesdag 2

2.1.A RI&E Plan en gebruik software tools
2.1.B Arbothema D: BHV
2.2.A Arbothema E: Arbeidsplaatsen
2.2.B Arbothema B: Bijzondere groepen

   
Lesdag 3

3.1.A Arbothema F1: Gevaarlijke stoffen
3.1.B Arbothema F2: Biologische agentia
3.2.A Arbothema L: Specifieke werkzaamheden
3.2.B Arbothema J: Fysische factoren

   
Lesdag 4

4.1.A Arbothema C: Psycho Sociale Arbeidsbelasting
4.1.B Arbothema N: Werk- en rusttijden
4.2.A Arbothema H: Fysieke belasting
4.2.B Arbothema G: Beeldschermwerk
4.2.C Competentieblok
   

Lesdag 5
5.1.A Arbothema K: Arbeidsmiddelen
5.1.B Arbothema M: Voorzorgsmaatregelen
5.2.A Competentieblok
5.2.B Gesprek met leercoach
   

Terugkommiddag 1
Terugkommiddag 2
Terugkommiddag 3

Leergang Preventiemedewerker

Extra
Gedurende de Leergang Preventiemedewerker krijgt elke 
cursist een persoonlijke leercoach toegewezen, die de 
deelnemer tijdens de leergang persoonlijk zal begeleiden. 
Ook staan de leercoaches ter beschikking als klankbord voor 
specifieke arbo vragen.

Cursisten krijgen tijdens de leergang toegang tot Regis’t®, 
een digitaal RI&E instrument, voor het uitvoeren van de 
praktijkopdrachten. Cursisten krijgen tevens toegang tot een 
kennisbank met 700 relevante informatiebronnen.

Docenten/coaches
Carolien de Vries

Kennisgebieden: Arbo, brandveiligheid, cultuur, integrale 
veiligheid

Rick Huiskamp
Kennisgebieden: BHV, ontruiming, (machine) veiligheid, 
preventie

Bert Kerseboom
Kennisgebieden: HR, Milieu, ICT, management– en audit 
systemen, gevaarlijke stoffen

Peter Schut
Kennisgebieden: Brandveiligheid, strategisch– en  
tactisch beleidsadvies

 
Voor wie?
Deze leergang is bedoeld voor iedereen die inhoudelijk bij 
de uitvoering van een RI&E betrokken is en aan het RI&E 
proces sturing moeten geven, zoals: Preventiemedewerkers, 
KAM-professionals, HR-managers en OR-leden.

Investering?
• € 2.795,- excl. BTW, inclusief studiemateriaal, koffie, 

thee  en lunches
• 5 cursusdagen
• 3 terugkommiddagen
• 40 uur zelfstudie

Tijden en locatie
• Start 9:30 uur - eind 17:00 uur
• Locaties worden nog bekend gemaakt

Ook mogelijkheden voor “in company”.

Inschrijven
U kunt zich inschrijven via het inschrijfformulier.

Meer informatie
Website: http://www.leergangpreventiemedewerker.nl
Telefoon:  085 - 877 18 47


