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Opleiding preventieadviseur  
niveau III

Doelstelling
In elke onderneming moet één Interne Dienst 

voor Preventie en Bescherming op het werk actief 

zijn. Deze dienst wordt bemand door minstens 

één preventieadviseur. Total Safety richt voor de 

preventieadviseurs van de C- en D-ondernemingen 

een basisopleiding veiligheid in.

Duurtijd 
De duurtijd van de opleiding bedraagt 40 uren, 5 

lesdagen.

Praktisch 
Deze opleiding kan zowel bij de klant als in onze 

trainingscentra uitgevoerd worden. 

 § Voor de open opleidingen: zie onze 

opleidingskalender 

 § Inschrijven is mogelijk via onderstaande 

contactgegevens. 

 § Opleiding wordt gegeven in het Nederlands.

 § Opleiding gaat door van 08.00uur tot 16.30u. 

 § Tijdens de middag wordt er een broodjeslunch 

voorzien. 

 § Maximum aantal deelnemers per opleiding: 12 

personen

Attest en geldigheidsduur
Na de opleiding krijgen de deelnemers een attest 

van deelname.

Total Safety is opgenomen op de lijst van de 

Federale Overheidsdienst WASO voor het 

verstrekken van deze opleiding. De deelnemers die 

deze cursus volgen worden geacht te voldoen aan 

de eis voor basiskennis (art. 23 van het KB van 17 

mei 2007).

S O L U T I O N  F L Y E R

SITUERING 
Deze basisvorming richt zich naar iedereen die begaan 
is met preventiebeleid in de onderneming en die niet 
verplicht is om de aanvullende vorming van hetzij niveau 
1 hetzij niveau 2 te volgen. Deze opleiding staat natuurlijk 
ook open voor wie geïnteresseerd is in de praktische 
modaliteiten van het preventiebeleid of voor leden van 
het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk. 
Tijdens de opleiding maak je o.a. kennis met de motieven 
van het preventiebeleid en de aansprakelijkheid van de 

betrokken partijen.

PROGRAMMA
 § Dynamisch risicobeheersing (risicoanalyse).
 § Arbeidsongevallen.
 § EHBO en spoedeisende hulpverlening bij slachtoffers.
 § Werken met derden.
 § Psychosociale risico’s
 § Ergonomische aspecten op het werkvloer.
 § Gezondheidstoezicht.
 § Industriële hygiëne (gevaarlijke producten, milieu).
 § Machines en werkuitrusting (arbeidsmiddelen, elektriciteit, 
PBM).

 § Brandpreventie & -bestrijding evacuatie noodplanning en 
ATEX.

 § Wetgeving welzijn.

WETTELIJK KADER
 § Wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van 
de werknemers bij de uitvoering van hun werk (B.S. 
18.09.1996).

 § Koninklijk Besluit van 27 maart 1998 betreffende het 
beleid inzake het welzijn van de werknemers bij de 
uitvoering van hun werk (B.S. 31.03.1998).

 § Koninklijk Besluit van 27 maart 1998 betreffende de 
interne dienst voor preventie en bescherming op het 
werk (B.S. 31.03.1998).


