E-learning Cursus Basiskennis
gevaarlijke stoffen
Medewerkers die frequent of incidenteel met gevaarlijke
stoffen werken moeten volgens de wet kennis genoten te hebben
van gevaarlijke stoffen. Met de E-learning cursus Basiskennis
gevaarlijke stoffen kunt u uw medewerkers laten opleiden
zonder dat het ten koste gaat van de produktie – of
diensturen. U heeft nu dus niet langer een excuus om uw
medewerkers niet te scholen. De cursus wordt gepresenteerd in
overzichtelijke en uitgebreide online presentaties. Naast de
Nederlandstalige cursus, kunnen ook uw buitenlandse
medewerkers deze cursus volgen.
Deze online cursus bestaat uit een viertal modules:
Wet –en regelgeving opslag, vervoer en het gebruik van
gevaarlijke stoffen.
De indeling volgens de GHS, WM en ADR alsmede de
eigenschappen van stoffen.
De functie-eisen met het opstellen van vrachtbrieven, de
inslagcontrole, 1000 puntentabel, stoffenscheiding etc.
Het omgaan met calamiteiten met gevaarlijke stoffen.
Iedere module wordt afgesloten met een praktijk-vragenlijst.
Na afloop van de cursus van de laatste vragenlijst en mits een
voldoende ontvangt de cursist het Certificaat Basiskennis
gevaarlijke stoffen.
Voor wie
Iedereen die incidenteel of frequent werkt met gevaarlijke
stoffen. Of dat nu in een magazijn, laboratorium, bij een
overheid of ziekenhuis is. Deze cursus voldoet tevens aan
hoofdstuk 1.3 van het ADR voor de magazijnmedewerkers en
koeriers (1000 puntentabel).

Vooropleiding
Een vooropleiding is niet vereist. Dit is een cursus
basiskennis gevaarlijke stoffen en is goed te doen voor iemand
die er zich voor inzet. We hebben daarom ook specifiek geen
tijdsduur verbonden aan de cursus.
Opgeven voor deze cursus kan via deze pagina. Geef het aantal
cursisten op door het aantal te wijzigen, geef namen,
geboortedata en emailadressen op in het notitiescherm, betaal
en u kunt de cursusbrief direct downloaden om direct te
beginnen aan de cursus. Vergeet niet de cursusbrief naar de
andere deelnemers te sturen. Binnen 48 uur ontvangt u tevens
een factuur voor uw administratie.
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Kennis met betrekking tot chemie beperkt zich bij veel
medewerkers PGS15 opslagbedrijven tot kennis van de
voorschriften, zoals de indeling van stoffen en de inhoud van
het veiligheidsblad. Toch moeten er risico’s beoordeeld worden
op het gebied van stoffen en chemische reactiepatronen die een
meer praktijkgericht inzicht vragen: stoffen die met elkaar
een reactie aangaan moeten op basis van de PGS15 uit elkaar
geplaatst worden, bij incidentmanagement dienen de juiste
handelingen te worden verricht, zoals bijvoorbeeld het
neutraliseren van een stof.
Omdat de logistieke bedrijven geconfronteerd worden met
technische begrippen die hun vaak weinig zeggen, maar waar de

chemische producent wel verwacht van dat de ketenpartner, dat
deze weet waar hij het over heeft, zal ook aandacht aan een
stuk basiskennis chemie geschonken worden. Het gebrek aan dat
stuk basale kennis zorgt namelijk voor risico’s, hetgeen weg
genomen kan worden met een basiskennis en aan de andere kant
inzicht in praktijkgerichte kennis van reactiepatronen van
chemische stoffen.
Opgeven voor deze cursus kan via deze pagina. Geef het aantal
cursisten op door het aantal te wijzigen, geef namen,
geboortedata en emailadressen op in het notitiescherm, betaal
en u kunt de cursusbrief direct downloaden om direct te
beginnen aan de cursus. Vergeet niet de cursusbrief naar de
andere deelnemers te sturen. Binnen 48 uur ontvangt u tevens
een factuur voor uw administratie.

E-learning Cursus Werken met
gevaarlijke stoffen in het
lab
Laboranten werken vaak vele jaren met chemische stoffen en
hebben in een ver verleden de basics opgedaan in een
laboratoriumopleiding. In de praktijk gaat de kennis in de
loop van tijd verloren. Dan is het verstandig om een update
cursus te volgen. Als bedrijf of organisatie heeft u met deze
e-learning cursus niet langer een excuus om uw medewerkers
niet te scholen. De cursus wordt gepresenteerd in
overzichtelijke en uitgebreide online presentaties.
Deze online cursus bevat meerdere modules en onderwerpen:
Wet –en regelgeving opslag, vervoer en het gebruik van

gevaarlijke stoffen.
De indeling volgens de GHS, WMS en ADR alsmede de
eigenschappen van stoffen.
Veiligheid in het lab, het lezen van MSDS-en en het
dragen van PBM’s.
De PGS15 en het scheiden van stoffen.
Het omgaan met calamiteiten met gevaarlijke stoffen in
het lab.
Iedere module wordt afgesloten met een praktijk-vragenlijst.
Na afloop van de cursus van de laatste vragenlijst en mits een
voldoende ontvangt de cursist het Certificaat Veilig werken
met gevaarlijke stoffen in het lab.
Opgeven voor deze cursus kan via deze pagina. Geef het aantal
cursisten op door het aantal te wijzigen, geef namen,
geboortedata en emailadressen op in het notitiescherm, betaal
en u kunt de cursusbrief direct downloaden om direct beginnen
aan de cursus. Vergeet niet de cursusbrief naar de andere
deelnemers te sturen. Binnen 48 uur ontvangt u tevens een
factuur voor uw administratie.

E-learning Cursus PGS15 (NL)
Kennis over de PGS15 is onmisbaar wanneer je in een PGS15
opslag werkt en verantwoording draagt of wanneer je PGS15
opslagen inspecteert en dan is een cursus pgs15 onmisbaar. De
opslag van gevaarlijke stoffen vereist een bredere kennis van
zaken en stelt het Certificaat PGS15 verplicht.
Opgeven voor deze cursus kan via deze pagina. Geef het aantal
cursisten op door het aantal te wijzigen, geef namen,
geboortedata en emailadressen op in het notitiescherm, betaal
en u kunt de cursusbrief direct downloaden om direct te

beginnen aan de cursus. Vergeet niet de cursusbrief naar de
andere deelnemers te sturen. Binnen 48 uur ontvangt u tevens
een factuur voor uw administratie.
In de E-learning cursus Gevaarlijke stoffen in opslag komt
niet alleen de PGS15 aan bod, maar ook een breed aantal andere
onderwerpen die van belang zijn bij een veilige opslag. De
online cursus is ontwikkeld door een landelijk erkend PGS15
specialist en leidt u vakbekwaam op zoals gevraagd wordt in de
PGS15 (vakbewaamheid).
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Onderwerpen zijn onder meer:
De wet – en regelgeving omtrent de opslag van
gevaarlijke stoffen (PGS15) en externe veiligheid.
De eigenschappen, de etikettering van stoffen volgens
GHS/WM/ADR en de verpakkingen.
Scheiding van stoffen in de opslag.
De opslag van afwijkende stoffen.
Veilig werken met gevaarlijke stoffen in het magazijn.
Brandbestrijding en calamiteitenbestrijding gevaarlijke
stoffen.

Oefenexamen
veiligheidsadviseur

ADR

Doet u binnenkort examen ADR veiligheidsadviseur en wil je
iets zekerder van je zaak zijn? Oefen dan met onze
vragenmodules! Het examen ADR veiligheidadviseur wordt als

zeer pittig ervaren. Via deze site bieden
mogelijkheid om te trainen voor het examen.

we

je

de

Zijn het vragen die tijdens het échte examen ook voor komen?
Nee, het zijn vragen die je sterker maken en je beter wegwijs
maken in het ADR.

Het oefenexamen:
De training bestaat uit 8 vragenmodules welke allemaal 32
vragen bevatten. Na iedere module worden je antwoorden
gecontroleerd.
Na het afronden van uw bestelling ontvangt u automatisch een
downloadbaar document. Deze bevatten een inlogcode voor de
oefenwebsite: https://gevaarlijke-stoffen.com. Hiermee kun je
direct aan de slag! Heb je een module afgerond, dan kun je
vanzelf op een later moment weer beginnen.

Bekijk meer ADR producten

E-learning Cursus Bouwen aan
brandveilige logistiek
Het ontwerp van een nieuwe gevaarlijke stoffen opslag verlangt
een brede kennis van brandveiligheid. Door het management van
bedrijven worden beslissingen genomen of logistieke panden
worden overgenomen of nieuw gebouwd worden en aan welke eisen
deze moeten voldoen. Hoewel bij het ontwerp van een nieuw
gebouw of overname van een bestaand pand adviseurs betrokken

worden, spelen commerciële belangen van de adviseurs mee in
hun adviezen. Daarnaast worden de uiteindelijke keuzes en
beslissingen vaak teruggelegd bij het management van de
onderneming. Er moeten keuzes gemaakt worden over constructies
en materialen. Keuzes zoals beton of staalbouw, zijn dakluiken
toegestaan of niet, is steenwol brandwerend of niet etc.
Daarnaast moeten toepassingen van brandveilige oplossingen
afgestemd worden op strategische beslissingen. In dit soort
gevallen is een stuk basiskennis zeker handig. In de cursus
Bouwen aan brandveilige logistiek ga je in 5 korte modules
door de aspecten van het brandveilig bouwen: van vergunningen,
bouwconstructies tot blussystemen: het komt allemaal aan bod.
Voor wie
De cursus is geschikt voor SHQE managers, facilitair managers
en eindverantwoordelijken binnen de chemische – en logistieke
keten. Bovendien ontvang je na deelname het Certificaat Bouwen
aan brandveilige logistiek.
Aanrader? Jazeker! De cursus werd al door vele cursisten
gevolgd en goed gewaardeerd.
Na uw aankoop download u de inlog brief die u ontvangt.
Gebruik deze om in te loggen bij de cursus op
https://brandveilige-logistiek.nl
Zorg er zelf voor dat u bij de aankoop in het notitieveld de
namen, geboortedata en emailadressen van alle cursisten
doorgeeft. Zorg er tevens voor dat u de cursusbrief zelf
verspreidt onder de cursusdeelnemers.

E-learning Cursus PGS15 (ENG)
De opslag van gevaarlijke stoffen vereist een bredere kennis
van zaken en stelt het Certificaat PGS15 verplicht. Deze PGS15
cursus kunt ook in het Engels volgen. Wanneer u zich deze link
aanmeld gaat u de Engelstalige cursus PGS15 volgen.
Opgeven voor deze Engelstalige cursus kan via deze pagina.
Geef het aantal cursisten op door het aantal te wijzigen, geef
namen, geboortedata en emailadressen op in het notitiescherm,
betaal en u kunt de cursusbrief direct downloaden om direct te
beginnen aan de cursus. Vergeet niet de cursusbrief naar de
andere deelnemers te sturen. Binnen 48 uur ontvangt u tevens
een factuur voor uw administratie.
In de E-learning cursus Gevaarlijke stoffen in opslag komt
niet alleen de PGS15 aan bod, maar ook een breed aantal andere
onderwerpen die van belang zijn bij een veilige opslag. De
online cursus is ontwikkeld door een landelijk erkend PGS15
specialist en leidt u vakbekwaam op zoals gevraagd wordt in de
PGS15 (vakbewaamheid).
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Onderwerpen zijn onder meer:
De wet – en regelgeving omtrent de opslag van
gevaarlijke stoffen (PGS15) en externe veiligheid.
De eigenschappen, de etikettering van stoffen volgens
GHS/WM/ADR en de verpakkingen.
Scheiding van stoffen in de opslag.
De opslag van afwijkende stoffen.
Veilig werken met gevaarlijke stoffen in het magazijn.
Brandbestrijding en calamiteitenbestrijding gevaarlijke
stoffen.
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In de Cursus interne auditor komen verschillende onderwerpen
aan de orde zoals de noodzaak en doel van interne audits en
het voorbereiden, uitvoeren en de verslaglegging van audits.
Tevens kijken we naar de communicatieve vaardigheden. Na het
volgen van deze audit cursus bent u in staat om interne audits
uit te voeren en bent u zich bewust van de zaken die uw
aandacht verdienen. U beschikt na het volgen van deze cursus
over de juiste basiskennis en vaardigheden voor een
inhoudelijk goede interne audit. Een praktische training,
waarmee u direct kunt starten als interne auditor.

Voor wie is de Cursus
auditor geschikt?

interne

De cursus is geschikt voor teamleiders, managers
eindverantwoordelijken. Een vooropleiding is niet vereist.

en

Na deelname ontvangt u het Certificaat Interne auditor van
Managementinfo Academy.

Voorwaarden voor deelname?
Kosten: 199,- per persoon
Inbegrepen: Cursusmodules, achtergrondinfo, nakijken van uw
antwoorden door een specialist, Certificaat

Inschrijven voor de cursus.
Na de inschrijving op de volgende pagina ontvangt u een
bevestiging dat u cursisten heeft opgegeven voor de cursus. U
ontvangt vervolgens een rekening van de cursuskosten. Na
betaling ontvangen alle cursisten een persoonlijke login per
mail.
Aanrader? Jazeker! De cursus werd al door vele cursisten
gevolgd en goed gewaardeerd. Makkelijker kunnen we het niet
maken.

E-learning
Cursus
Kennis
blussystemen logistiek
De chemische – en logistieke keten heeft weinig betrekkelijk
weinig kennis van blussystemen. Toch moeten er op dagelijkse
basis keuzes worden gemaakt of goederen opgeslagen mogen
worden. In de Cursus Kennis blussystemen logistiek ontwikkelt
u een goed basiskennis waar u in de praktijk wat aan hebt.
Voor de opslaghouder van gevaarlijke stoffen vormt het
blussysteem de belangrijkste technische maatregel. Maar mag u
die nieuwe stof of dat nieuwe produkt wel onder uw blussysteem
opslaan? En welk blussysteem kiest u voor dat nieuwe magazijn?
Met welke normen heeft u te maken en wat zijn de belangrijkste
eisen vanuit die normen? In de Cursus Kennis blussystemen
logistiek gaat in een paar uur door de belangrijkste kennis
van de verschillende normen en systemen, zodat ook u in de
toekomst een verantwoorde beslissing kan nemen.
Voor wie

De cursus is geschikt voor SHQE managers, facilitair managers
en eindverantwoordelijken binnen de chemische – en logistieke
keten. Bovendien ontvang je na deelname het Certificaat Kennis
blussystemen logistiek.
Opgeven voor deze cursus kan via deze pagina. Geef het aantal
cursisten op door het aantal te wijzigen, geef namen,
geboortedata en emailadressen op in het notitiescherm, betaal
en u kunt de cursusbrief direct downloaden om direct te
beginnen aan de cursus. Vergeet niet de cursusbrief naar de
andere deelnemers te sturen. Binnen 48 uur ontvangt u tevens
een factuur voor uw administratie.
Aanrader? Jazeker! De cursus werd al door vele cursisten
gevolgd en goed gewaardeerd. Makkelijker kunnen we het niet
maken.

E-learning cursus Awareness
gegaste containers
Medewerkers die frequent of incidenteel met (potentieel)
gegaste containers te maken kunnen hebben dienen zich bewust
te zijn van de risico’s en te beschikken over een basiskennis
gegaste containers. Of dat nu gaat om containers met kleding,
lederwaren of auto-onderdelen. Containers kunnen actief gegast
zijn, maar kunnen ook gevaarlijke gassen bevatten door het
uitdampen van producten.
Deze online cursus bestaat uit een viertal modules:
Doelstelling, noodzaak; met risico’s en regelgeving.
Basiskennis en begrippen.
Aandacht voor een veilige werkplek en het milieu.

De aanpak en het weten.
Iedere module wordt afgesloten met een praktijk-vragenlijst.
Na afloop van de cursus van de laatste vragenlijst en mits een
voldoende ontvangt de cursist het Certificaat Awareness
gegaste containers.
Opgeven voor deze cursus kan via deze pagina. Geef het aantal
cursisten op door het aantal te wijzigen, geef namen,
geboortedata en emailadressen op in het notitiescherm, betaal
en u kunt de cursusbrief direct downloaden om direct te
beginnen aan de cursus. Vergeet niet de cursusbrief naar de
andere deelnemers te sturen. Binnen 48 uur ontvangt u tevens
een factuur voor uw administratie.

Gevaarlijke stoffen tankauto
lossen
Medewerkers die frequent of incidenteel tankauto’s met
gevaarlijke stoffen laden, lossen of begeleiden moeten volgens
de
wet
kennis
genoten
te
hebben
van
de
taken
verantwoordelijkheden bij deze functie. Hoewel de cursus
tevens het laden van tankauto’s behandeld ligt de focus op het
lossen. Met de E-learning Cursus Gevaarlijke stoffen tankauto
lossen kunt u uw medewerkers laten opleiden zonder dat het ten
koste gaat van de produktie – of diensturen. U heeft nu dus
niet langer een excuus om uw medewerkers niet te scholen. De
cursus wordt gepresenteerd in overzichtelijke en uitgebreide
online presentaties.
Deze online cursus bestaat uit een viertal modules:
Basiskennis met ADR, GHS en borden.

Taken losser en operator.
Belader en lading.
Incidenten en melden.
Iedere module wordt afgesloten met een praktijk-vragenlijst.
Na afloop van de cursus van de laatste vragenlijst en mits een
voldoende ontvangt de cursist het ‘Certificaat Gevaarlijke
stoffen tankauto lossen’.
Opgeven voor deze cursus kan via deze pagina. Geef het aantal
cursisten op door het aantal te wijzigen, geef namen,
geboortedata en emailadressen op in het notitiescherm, betaal
en u kunt de cursusbrief direct downloaden om direct te
beginnen aan de cursus. Vergeet niet de cursusbrief naar de
andere deelnemers te sturen. Binnen 48 uur ontvangt u tevens
een factuur voor uw administratie.

ADR
veiligheidsadviseur
oefenvragen (2018)
De versie 2018 is uit!
Bereid u voor op het examen ADR veiligheidsadviseur. Met deze
oefenvragen kunt u uw zelf testen.
De training bestaat uit 8 vragenmodules van ieder 32 vragen.
Na iedere module worden je antwoorden gecontroleerd.
Zo komen alle hoofdstukken van het ADR aan bod.
Let wel: het zijn geen vragen die ook daadwerkelijk in het
examen gesteld zullen worden, maar u bereid zich hiermee wel
voor.

Deze versie (2018) is de meest recente versie.

