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BASIC SAFETY TRAINING 

 
 

De training 
 

Theorie en praktijk gaan hand in hand. Met behulp van eenvoudige theorie wordt de ogenschijnlijk 

complexe materie van veiligheid in de praktijk inzichtelijk gemaakt. Met herkenbare voorbeelden en 

verhalen uit de praktijk komt het veiligheidsbesef tot leven. De cursist wordt uitgedaagd! Het 

resultaat zal een veiligere, gezondere en prettigere werkvloer zijn waardoor het ziekteverzuim zal 

dalen. En dat is voordelig voor zowel werkgever als werknemer.  

 

Het leerdoel 
 

 Basiskennis in veiligheid en gezondheid op de werkvloer. 

 Inzicht in potentieel gevaarlijke situaties. 

 Verhogen van het veiligheids bewustzijn. 

 Praktische aanwijzingen voor de eigen werkplek. 

 

 

 

DE AANPAK  

 
 

Een cursus mag best leuk zijn. Door het interactieve 

karakter van de cursus wordt het effectieve 

leerproces gestimuleerd. Door de aangebrachte 

praktijkvoorbeelden èn het interactieve karakter 

krijgt de theorie extra diepgang. Indien nodig wordt 

het effect met een rollenspel nóg inzichtelijker 

gemaakt. 
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PROGRAMMA  

 
 

De volgende onderwerpen komen aan bod:  

Risico Inventarisatie en -Evaluatie 
 Praktijksituatie's 

 Het risico berekenen 

 Wat kun je er aan doen? 

 TRA 

 LMRA 

 Werkvergunning 

Wet- en regelgeving 
 Waarom je er toch iéts van  moet weten... 

 BHV 

Werkplekken 
 Werken op hoogte 

 Besloten ruimten 

 Binnenklimaat 

 Ergonomie 

arbeidsmiddelen 
 Geluid 

 Machineveiligheid 

 LoToTo 

 Tillen dragen 

 Trillingen 

Gevaarlijke stoffen 
 Brand 

 Opslag 

 Vervoer 

 Explosie 

 Stofexplosie 

 CMR 

 MSDS 

Rapportages 
 5x Waarom 

 Eenvoudige registraties 

 Feiten en aannames 
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CURSUS SPECIFICATIES  
 

 

Niveau: alle niveau’s 

Uitvoerder: Optima Arboacademy BV 

Adres:  Metselaarsweg 2, Salinja 

Duur:  1 dag 

Tijden:  08:00 tot 17:00 

Prijs:  Naf. 450,00 excl. O.B. 

  Inclusief lesmateriaal 

  

CURSUSDATA 

 
 

· 3 augustus 2020 

· December 2020 

· April 2021 

KWALITEITSGARANTIE  

 
 

Om uw leerdoelen te bereiken zorgen we ervoor dat de kwaliteit van onze trainingen en 

trainers hoog ligt. Onze trainers zijn ervaren, hoog opgeleid en gedreven. 

De kwaliteit van onze trainingen is goed: tot nu toe hebben deelnemers ons gemiddeld een 

ruime 8 gegeven. 

  

 

TRAINER 
 

 Dhr. Huub Medina   Veiligheidskundige 
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INSCHRIJFFORMULIER BASIC SAFETY TRAINING 

 
 

 Uw gegevens 

Cursusdatum  

Voornaam  

Achternaam  

E-mailadres  

Telefoon  

Organisatie  

Functie  

 

Scan of mail deze pagina met uw gegevens naar info@optimacuracao.com 

Of bel ons op +5999 465 4593 

 

 

 

  

mailto:info@optima-arboacademie.com
http://optima-arboacademie.com/index.html
https://www.facebook.com/ArboacademieCur/
mailto:info@optimacuracao.com?subject=Cursus%20Arbeidsomstandigheden%20Manager%20-%20inschrijf%20formulier


 

 

OPTIMA ARBOACADEMY  

 
 

We bieden al enige jaren trainingen en cursussen aan voor P&O-ers, medewerkers 

personeelszaken, HR-adviseurs, beleidsmedewerkers, HR managers, bedrijfsmaatschappelijk 

werkers, leidinggevenden, Arboverantwoordelijken, vakbonden en anderen die te maken 

hebben met Arbo en verzuim. 

Onze opleidingen duren meestal 1, 2 dagen of soms wat langer. Het zijn korte trainingen, 

maar zeer intensief en goed betaalbaar. Daarmee helpen wij de professionals en hun bedrijf 

met hun professionele ontwikkeling. 

Optima Arbo Academy zorgt ervoor dat u het beste uit uzelf kunt halen. Dat doen we door 

kennis en vaardigheden aan te bieden. In de cursussen staat de kennis centraal. Tijdens de 

trainingen zult u meer vaardigheden ontwikkelen. 

Optima Arbo Academy daagt de deelnemers uit, laat ze nieuwe dingen ontdekken die 

aansluiten op de eigen werksituatie. Hierdoor ontstaat een goed en krachtig leereffect.  

  

CONTACT DETAILS 

 
Metselaarsweg 2 

Curaçao 

  

Tel: +5999 465 4593 

E-mail: info@optimacuracao.com 

Web: www.optimacuracao.com 

Facebook: Arboacademie 
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