Trainersopleiding Basis SWB
Voor wie
Doel
Hoe lang
Aantal

Iedereen die Trainer wil worden voor Basis SWB.
Het kunnen verzorgen van trainingen om kandidaten te voorzien van voldoende
veiligheidskennis en -bewustwording om het Basis SWB certificaat te behalen.
Basis SWB wordt geïntegreerd in de training ‘Start Veilig’ tijdens 1 dagdeel training.
4 – 12 Trainers (Voor klanten die minder trainers hebben maken we een offerte op maat)

Inleiding
De Arbowet geldt voor alle werkgevers en werknemers in Nederland. Je zult leerlingen hierop moeten
voorbereiden in het onderwijs. Praktische informatie geven over arbeidsomstandigheden en leerlingen
leren hoe ze risico’s herkennen en hiermee om moeten gaan. SWB heeft een Basis SWB Portfolio
ontwikkeld, waarmee leerlingen een certificaat kunnen behalen. Basis SWB bevat praktische herkenbare
onderwerpen. Het Portfolio wordt op maat aangeboden met branchespecifieke onderwerpen die voor
hem/haar van toepassing zijn.
Wat bieden we?
1.
2.
3.
4.

Aantoonbare veiligheidsinstructie op het niveau van de kandidaat volgens Artikel 8 van de Arbowet
Content per branche op niveau (op maat)
Portfolio (met logo en naam van de organisatie)
Certificaat

Pakket1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Training ‘Start Veilig’ en Basis SWB
E-learning account ‘Start Veilig’
Trainersmap ‘Start Veilig’
Trainersmap Basis SWB
Ondersteunende middelen
Gratis deelname jaarlijkse gebruikersbijeenkomst
Copyleft licentie per BRIN-nummer/per schooljaar

Wij geven uitleg over






Het E-learning systeem
Hoe je in de lessen de Trainershandleidingen Basis SWB gebruikt
De toepassing van NAPO (animatiefilms) en de documenten in de Dropbox
Implementatie Basis SWB
Bestellen certificaten bij SWB

Aansluitend nemen we de lesstof door en oefenen we de examenvormen en -vragen. Daarna doorloop je
zelfstandig het E-learning systeem en maak je een proefexamen. In een aparte sessie wordt het examen
afgenomen.
1

Voorwaarde = behalen van ‘Start Veilig’

Borging
1. Assessorentraining (beroepsgerichte examinering)
2. Audit op jouw school
3. Beoordelen van Portfolio’s en certificeren van leerlingen
Trainingsvoorwaarden
1. ‘Start Veilig’
2. Basis SWB instructie
3. Assessorentraining
Voor klanten die de training ‘Start Veilig’ al hebben gevolgd maken we een offerte op maat.

