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Basisvorming “Preventie en Bescherming op het Werk” 

Voorwaarden voor 
deelname 

 
Deze opleiding is vrij toegankelijk, zonder specifieke toelatingsvoorwaarden, en richt zich tot 
alle medewerkers die begaan zijn met veiligheid en welzijn op het werk.  
 
Omdat alle verbindingspersonen van de uitzendbureaus binnen het jaar van hun erkenning  een bewijs 
(certificaat of attest) van basisvorming veiligheid en gezondheid moeten kunnen voorleggen, is deze 
opleiding afgestemd op uitzendsector.  Ze is dus praktijkgericht en vooral bedoeld voor de 
verbindingspersonen en medewerkers van de uitzendbureaus.  
 

Doelstelling 

 
Verbindingspersonen en medewerkers van uitzendbureaus een aangepaste opleiding bieden die 
rekening houdt met de eigenheden van de uitzendsector en overeenstemt met de vereisten van de 
Welzijnswet.  De deelnemers verwerven de nodige kennis om gebruikers en uitzendkrachten te 
informeren over hoe veiligheid in uitzendarbeid te realiseren. De belangrijkste onderdelen hiervan zijn 
o.a. regelgeving uitzendarbeid, risicoanalyse werkpostfiche, bescherming gezondheid uitzendkracht en 
voorkomen van arbeidsongevallen.    
 

Organisatie 
Preventie en Interim is de Centrale Preventiedienst voor de uitzendsector en heeft als belangrijkste 
taak het verminderen van het aantal arbeidsongevallen en het beschermen van de gezondheid van fr 
uitzendkrachten door veiligheids-sensibilisatie, onderzoek, advies en opleiding. 

Locatie en 
maatschappelijke 
zetel 

 
Preventie en Interim vzw 
Tour & Taxis 
Havenlaan 86 C, bus 302 
1000 BRUSSEL 
 

Duur van de 
opleiding & data 

 
Opleiding “Preventie en Bescherming op het Werk”: omvat 6 lesdagen vanaf begin oktober tot half 
november 2018. Het examen gaat door op de daarop aansluitende maand. De opleiding is gepland op 
dinsdag. In 2018 gaat de opleiding door op volgende data: 2, 9, 16 en 23 oktober en 6 en 13 november 
2018. 
 

Programma 
 

 

 Motivatie voor welzijnsbeleid 

 Welzijnswet Werknemers, Codex Welzijn op het Werk, Wet uitzendarbeid 

 Brandbeveiliging: preventie, melding, bestrijding en evacuatie 

 Risicoanalyse: algemene preventieprincipes 

 Wetgeving arbeidsongevallen, analyse en aangifte van een arbeidsongeval 

 De werkpostfiche voor uitzendarbeid 

 Werkpost, arbeidsmiddelen, persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen 

 Gezondheidstoezicht: rol van de arbeidsgeneesheer en verplichtingen van de werkgever 

 Organisatie van eerste hulp in bedrijven, Ergonomie 

 Preventie van psychosociale risico’s 

 Jobstudenten als uitzendkracht 

 Bedrijfsbezoek 
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Docenten 
De opleiding wordt gegeven door preventieadviseurs, ergonomen, artsen en vertegenwoordigers van 
de FOD WASO die elk hun eigen praktische ervaring hebben en de uitzendsector kennen. 

Evaluatie van de 
opleiding 

 
Elk onderdeel van de opleiding wordt door de deelnemers geëvalueerd. Een synthese van deze 
evaluaties wordt achteraf aan de docenten bezorgd. 
 

Examen 

 
Verloop examen: een openboek examen waarbij 10 meerkeuzevragen schriftelijk worden beantwoord 
+ 1 open vraag die mondeling wordt toegelicht. 
 

Getuigschrift 

 
Een geslaagde deelnemer ontvangt het getuigschrift “Basisvorming Preventie en Bescherming op het 
Werk”. 
 

Afspraken 
aanwezigheid 

 
Elke deelnemer tekent bij aanvang van elk opleidingsonderdeel de aanwezigheidslijst. 
 
Bij laattijdige aanwezigheid wordt PI verwittigd (gsm, mail).  Bij onmogelijkheid om aanwezig te zijn bij 
een bepaald lesonderdeel wordt PI voor aanvang van de les verwittigd (mail). 
Afwezigheid kan mits geldige reden (bv. ziekte). PI wordt persoonlijk verwittigd om het gemiste 
lesmateriaal alsnog te ontvangen. 
 

 
Inschrijving en 
voorwaarden voor 
annulering 
 

 
Inschrijven gebeurt via het inschrijvingsformulier dat u op de website van PI kan terugvinden. 
De inschrijving is persoonlijk. 

 
Na de inschrijving, ontvangt u een factuur voor het totale bedrag van de opleiding, nl. 790€ per 
deelnemer. Zodra het verschuldigde inschrijvingsgeld betaald is, kan u deelnemen aan de opleiding. 
 
Annuleren van de inschrijving gebeurt ten laatste 1 maand voor de aanvang van de opleiding, via mail 
aan  kdp@p-i.be.  Het inschrijvingsgeld blijft volledig verschuldigd bij annulatie na deze termijn.  
 

Kostprijs : 790€ 

 
Het volledige opleidingspakket bedraagt 790€, waarbij is inbegrepen: 

 Infrastructuur en logistiek, de koffiepauzes en het middagmaal, syllabus en documentatie, het 
bedrijfsbezoek, het getuigschrift “Basisvorming Preventie en Bescherming op het Werk”.  
 

Contact & 
inschrijvingen 
 

Preventie en Interim - kdp@p-i.be - Tel. 02 204 56 83. 

REGELGEVING 
KB van 17 mei 2007 betreffende de vorming en bijscholing van de preventieadviseurs van de interne en 
externe diensten voor Preventie en Bescherming op het Werk (Codex Welzijn op het Werk, Titel II: 
Organisatorische structuren, Hoofdstuk VI: Vorming en bijscholing van de preventieadviseurs) 
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