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Online 
  
 
Zoekt u een E-learning Preventiemedewerker? 
Erkend en praktisch ingevuld? De online 
Preventiemedewerker cursus van Ingenium dé 
opleider is precies wat u zoekt! Door ons 
opgeleide medewerkers zijn praktisch ingesteld. 
Ons motto is: Veiligheid is een werkwoord! 
 
De E-learning cursus Preventiemedewerker is 
bedoeld voor medewerkers en welke het officiële 
certificaat preventiemedewerker willen behalen.  
Als preventiemedewerker bent u de spil in de 
organisatie als het gaat om veiligheid en 
gezondheid. U zet zich in voor de veilige 
werkomgeving, het opstellen en uitvoeren van de 
risico-inventarisatie en -evaluatie (RIE) en de 
communicatie tussen de werknemers, de 
ondernemingsraad (OR) en de 
medezeggenschapsraad (MR). 
 
De E-learning cursus is bedoeld voor 
medewerkers die willen bijdragen aan de 
continue ontwikkeling van 
arbeidsomstandigheden binnen de organisatie.  
 
Schrijf u nu voor de E-learning 
Preventiemedewerker van Ingenium dé opleider! 
 
De Ingenium online cursus Preventiemedewerker 
werkt als volgt: 
ü U schrijft u in voor de Preventiemedewerker 

E-learning cursus 
ü U doorloopt thuis of op uw werkplek de 

lesstof. Dit kunt u geheel in uw eigen tempo 
doen 

ü U maakt de tussenliggende toetsen 
ü Indien nodig neemt u bij vragen tussentijds 

contact met ons op via chat, mail of 
telefonisch 

ü Aansluitend aan het doorlopen van de 
lesstof vindt de eindtoets plaats. Na het 
behalen van deze toets ontvangt u een 
digitaal E-learning certificaat 
Preventiemedewerker. 

 
Wat levert het op? 
U ontvangt na afloop een digitaal certificaat 
preventiemedewerker. 
 
Vooropleiding nodig 
Geen vooropleiding noodzakelijk. 
 
Trainingsduur en studiebelasting 
Het doorlopen van de lesstof duurt ca. 12 uren. 
 
Resultaat voldoet aan Arbowet  
Door het volgen van de opleiding 
preventiemedewerker voldoen zowel de 
werkgever als de werknemer aan de in de 
Arbowet gestelde eisen van voldoende instructie 
en aantoonbare deskundigheid. 

Theoriedeel 
De trainingen van Ingenium 
dé opleider blinken uit in de 
praktijk. Theorie is echter 
noodzakelijk om veilig te 
kunnen werken. De 
volgende onderwerpen 
worden onder andere 
behandeld: 
ü Inleiding preventiemedewerker  
ü Preventietaken en de Arbowet  
ü De Risico-inventarisatie en -evaluatie en het 

plan van aanpak  
ü Medezeggenschap en de 

preventiemedewerker  
ü Voorlichting en onderricht 
ü Ongevallen theorie 
ü Bedrijfshulpverlening 
ü Fysische gevaren (geluid, trillingen, klimaat 

en fysieke belasting) 
ü Gevaarlijke stoffen 
ü Brandveiligheid 
ü Arbeidsmiddelen en elektriciteit 
ü Persoonlijke beschermingsmiddelen 
ü Specifieke gevaren 
ü Arbomanagement en managementsystemen 
ü Samenwerking  
ü Adviseren en veranderen 
ü Preventiemedewerker in de praktijk 
 
Investering opleiding Preventiemedewerker 
€ 195,- ex btw. Een papieren naslagwerk kost     
€ 29,-. Genoemde prijzen zijn per cursist, 
exclusief BTW, incl. digitaal certificaat. 
 
In-company Training mogelijk 
Wilt u een in-company training 
Preventiemedewerker organiseren? Dit kan snel 
en praktisch in gang worden gezet. Bel ons 
gerust voor een voorstel op maat. 
 
Komt u in aanmerking voor subsidie? 
Onder specifieke omstandigheden kan deze 
training onder een OOM ESF of OTIB subsidie 
vallen. Het opleidingsfonds van UNETO-VNI, 
OTIB, heeft het trainingsaanbod opengesteld. 
Een installatiebedrijf is niet langer gebonden aan 
de trainingen in de gidsen. 
 
Vragen over de training Preventiemedewerker 
Wij staan u graag met raad en daad terzijde.  
Bel 088 – 2450000 of mail ons via 
info@deopleider.nl 
 


