
Veiligheid

Preventieadviseur 2 | versneld traject | € 3448,5 | 6 maanden | Mechelen
Preventieadviseur 2 | avondopleiding | € 3448,5 | 1 jaar | Antwerpen

Preventieadviseur 2 | dagopleiding  | € 3448,5 | 1 jaar | Mechelen

“Ik volgde de versnelde opleiding Preventieadviseur II 
waardoor ik al na 6 maanden mijn getuigschrift kon halen, 
nodig voor een nieuwe job. De docenten weten waarover 

ze spreken en maken de theorie bevattelijk d.m.v. 
praktijkcases. In mijn huidige job ben ik uitsluitend met 

preventie en welzijn bezig waardoor ik de opgedane kennis 
dagelijks nodig heb.” 

Filip Daerden, 
Preventieadviseur 2 



EHBO
De opleiding waarvan je hoopt dat je ze nooit nodig hebt. 
Je kan bij Syntra terecht voor de basisopleiding en de 
verplichte, jaarlijkse bijscholing. De verpleegkundigen van 
de flying nurses geven deze praktische trainingen.

Veiligheidscoördinator
Ben je Preventieadviseur I of II en wil je als Veiligheids- 
coördinator optreden op een mobiele of tijdelijke bouw-
plaats? Dan kan je bij ons terecht voor deze verplichte 
bijkomende opleiding van 11 sessies. 

VEILIGHEID, PREVENTIE EN MILIEU
Aanslaan van niet-kritieke lasten - AV-004 M
Asbest - eenvoudige handelingen A/L/M
BA4 - Gewaarschuwd persoon A/L/M
Basisopleiding hulpverlener - EHBO A/M
EHBO - Verplichte bijscholing hulpverlener  NIEUW A/M
Heftruck: basisopleiding - IS001 gecertificeerd M
Heftruck: ervaren bestuurder/hernieuwing certificaat - IS001 gecertificeerd M
Hoogwerker op vrachtwagen IS-004 M
Levensreddend handelen 0- tot 12-jarigen A/M
Preventieadviseur niveau 2 A
Preventieadviseur niveau 2 - 1 jarig traject M
Preventieadviseur niveau 2 - Specialisatiemodule A
Preventieadviseur niveau 2 - Versneld traject M
Preventieadviseur niveau 3 A
VCA - Basis A/L/M
VCA VOL (Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden) A/L/M
Vertrouwenspersoon - supervisie  NIEUW A
Werken met een autolaadkraan AV-015  NIEUW M
Werken met een hoogwerker (IS-005) M
Werken met een roterende verreiker - IS-031 M
Werken met een starre verreiker - IS-003  NIEUW M
Werken met een wiellader  NIEUW M

Professionele bijscholingen Campus

VEILIGHEID

Legende: 
A  Antwerpen / M  Mechelen / L  Leuven

Surf naar syntra-ab.be voor: 
- inhoud van het programma, lesmomenten, gegevens van de campus
- eventuele kosten voor pakketten en boeken extern door de cursist aan te kopen
- mogelijke toelatingsvoorwaarden of instapproeven
- getuigenissen van cursisten en docenten
- informatie over kortingen en premies

BIZZ

Wist je al dat we ook een programmatie 
op maat kunnen uitwerken voor bedrijven?
Check syntra-bizz.be voor meer informatie.

http://www.syntra-ab.be
http://www.syntra-bizz.be



