
Toezichthouder 
Adembescherming - online

Deltalinqs Training & Services biedt naast
(veiligheids-) trainingen, softskill trainingen
ook Turn Around Support of 'full-service'
support aan. Wij doen er alles aan om het
voor de organisatie makkelijker te maken
van de inkoop van de juiste trainingen,
ontwikkelen van trainingen tot en met de
financiële afhandeling met een gedreven
en ervaren team van medewerkers.

Altijd en overal vakmensen effectief
op te leiden, volgens de industriële
richtlijnen 
Deelnemers voor te bereiden op de
taken en verantwoordelijkheden als
Toezichthouder Adembescherming
Kwaliteit te waarborgen 

De online training Toezichthouder
Adembescherming biedt industriële
professionals de nodige kennis om de
taken en verantwoordelijkheden als
toezichthouder vakbekwaam uit te
voeren, volgens de industriële richtlijnen.
De training is geschikt om:

De Rotterdamweg 7, 
3089 JV Rotterdam

services@deltalinqstraining.nl

www.deltalinqstraining,nl

010 - 310 79 10

LinkedIn

mailto:%20services@deltalinqstraining.nl
http://www.deltalinqstraining.nl/
https://www.linkedin.com/company/deltalinqs-training-services/?viewAsMember=true
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Leert verschillende categorieën
ademhalingssystemen en
beschermingsmiddelen kennen
Leert welke industriële richtlijnen op welk
moment van toepassing zijn
Maakt kennis met de taken en
verantwoordelijkheden van alle
betrokkenen bij werkzaamheden met
adembescherming
Leert hoe beheersmaatregelen toegepast
kunnen worden om risico’s te beperken

De deelnemer:

€ 220,- voor leden
€ 242,- voor niet-leden

Doelgroep

Met de online training Toezichthouder
Adembescherming worden deelnemers
voorbereid op de taken, verantwoordelijk-
heden en risico’s van het werken met
adembescherming. 
Deelnemers bereiden zich zo slim en snel
voor op hun rol als toezichthouder. 

De training is geschikt voor industriële
professionals die werken met of rondom
adembescherming.

Uitgangspunten

Na het doorlopen van de online training kan
de deelnemer de taken en verant-
woordelijkheden als toezichthouder
uitvoeren, volgens de industriële richtlijnen
(vaak ook bekend als SIR-richtlijnen). 

Duur

Het zorgvuldig doorlopen van een module
duurt ongeveer 45 minuten. 
Er zijn vier modules, wat de duur van de
gehele training tot ongeveer drie uur maakt.
Het maken van de aansluitende test kost
ongeveer 45 minuten. 
Hiermee is een deelnemer binnen vier uur
klaargestoomd als Toezichthouder
Adembescherming.

Diploma en geldigheidsduur:

Na het doorlopen van de vier modules en
het afronden van de test met een voldoende
ontvangt de deelnemer een bewijs van
deelname met een geldigheid van 3 jaar.

Voorkennis

B-VCA/ VOL VCA/ VIL-VCU
Een gelijkwaardig certificaat of diploma

Om de online training Toezichthouder
Adembescherming te kunnen volgen dient
een deelnemer in bezit te zijn van één van de
volgende diploma’s:

Module 1: Adembescherming in het
algemeen
Module 2: Middelen
Module 3: Methoden
Module 4: Adembescherming in de praktijk

De online training bestaat uit vier modules,
waarin de deelnemer actief kennis maakt met
de taken, verantwoordelijkheden en risico’s
binnen het adembescherming reinigen. 
De modules zijn als volgt:

Na afronding van de vier modules volgt een
test. Deze bestaat uit 25 toetsvragen. 
De vragen komen uit een pool van 100 vragen,
waardoor de deelnemer onbeperkt kan
oefenen. De deelnemer kan tussentijds altijd
terugkeren naar de modules om meer kennis
op te doen.

Inhoud


