
Veiligheidsopleidingen

OPLEIDINGEN

 § AV-011 | Brandwacht

 § IS-007 | Werken als veilligheidswacht besloten 

ruimten

 § IS-081 | Werken met onafhankelijke (autonome & 

niet-autonome) ademhalingsbescherming

 § IS-013 | Meten & detecteren van gevaarlijke 

stoffen

 § VCA Basis

 § VCA Leidinggevende

 § AV-006 | Werken met persoonlijke 

valbescherming (basis)

 § IS-009 | Werken met persoonlijke valbeveiliging

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

...to ensure the safe Wellbeing of Workers WorldwideSM

Begin 2014 behaalde Total Safety bvba het 

Qfor kwaliteitslabel en staat nu erkend als 

examencentrum voor de onderstaande 5 

veiligheidsopleidingen.

Deze opleidingen vallen binnen het kader 

van het “Register van Risicovolle Taken” 

bepaald door BESACC.

(http://www.besacc-vca.be)

Buiten de 8 standaard opleidingen bieden 

we eveneens diverse opleidingen op maat 

aan.

• Bedrijfshulpverlening (basis)

• Bedrijfshulpverlening (Recyclage)

• Preventieadviseur niveau III

• Industriële brandbestrijding

• Gaspakdrager

• Inzetoefeningen brandweer

• CPR + AED

• Buitenwacht

• Redding uit besloten ruimten

• …
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Veiligheidsadvies
Expertise gekoppeld aan ervaring

Wenst u misschien ook advies bij het uitvoer en van 

complexe en/of minder complexe gasmetingen 

(EX- O X-T O X), valbeveiliging, 

adembescherming…? 

Contacteer ons voor meer info van onze 

productspecialisten die hun deskundige expertise 

aan de uitgebreide ervaring koppelen. 

Naast het verzorgen van de 5 veiligheids- 

opleidingen kan u te allen tijde bij ons terecht voor 

VEILIGHEIDSADVIES OP MAAT.

Onze preventieadviseurs niveau I, II en III met een 

jarenlange beroepservaring kunnen u de nodige 

toelichting geven bij de van toepassing zijnde 

procedures, de uitvoering ervan bewaken en de 

nodige mensen coachen.

Al onze veiligheidsadviseurs zijn dankzij regelmatige 

bijscholingen volledig op de hoogte van de laatste 

wetgeving en technieken.

Bovendien kennen onze mensen uw operationele en 

veiligheidsgerelateerde afspraken voor ze bij u aan de 

slag gaan.

Onze experts kunnen u bijstaan met o.a. de 

werkvoorbereidingen, ze bieden de nodige kwaliteits- 

en veiligheidsbijsturing in the field en borgen 

tenslotte alle bedrijfsspecifieke procedures inzake 

veiligheid en kwaliteit.

When Safety Matters,  

We’re Ready.™


