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VEILIGHEIDSOPLEIDINGEN
- een opleiding bij Van Wees is altijd geslaagd -

VOORDELEN VAN WEES

STARTGARANTIE

Waarom al 20 jaar geslaagd?
Onze klanten geven ons een 8,1.

De Top10 genoemde redenen van onze klanten;
Instructeurs met praktijkachtergrond
Eigen cursusmateriaal

ONLINE AGENDA

Flexibele instelling, maatwerk mogelijk.

EN INSCHRIJVEN

Eigen praktijklocaties met oefeningen

Slagingspercentage van meer dan 91%
Snelle afhandeling van aanvragen
Betaling achteraf

GROEPSKORTINGEN

20 jaar ervaren en betrouwbaar

EN INCOMPANY

Jaarlijks wisselende programma's

HOOG SLAGINGSPERCENTAGE >91%

Uniek als SOG aanbieder in Noord-Holland

Van Wees Opleidingen heeft zich sinds 1996
gespecialiseerd in het verzorgen van
veiligheidsopleidingen in Uitgeest.
Deze opleidingen worden in heel Nederland
verzorgd, waarbij het zwaartepunt ligt op NoordHolland.

www.vanweesopleidingen.nl - Molenwerf 21 L, Uitgeest

0251-311565

Aanbod
OPLEIDINGSOVERZICHT
VCA
Bedrijfshulpverlener
Heftruck

VCA

Hoogwerker
Veilig Werken langs Wegen

VCA in 1 dag
Om de week is er een VCAcursus die bedoeld is voor
beginners en herhalers. Uit de
ervaring dat voor beide het goed
haalbaar is dit in 1 dag te doen.
Ook is er een speciale cursus
voor moeilijk lerende cursisten.

Hijsen
VOP NEN3140
VP NEN3140
Rolsteiger
Veilig Werken in Riolen
Kleine blusmiddelen
Gasmeten
Beheer brandmeldinstallatie

BHV - simulatie

BHV

EHBO
Keurmeester Klimmaterieel

Voor de bedrijfshulpverleneropleiding is er een
simulatieruimte beschikbaar.
Daar worden realistische
situaties nagebootst, zoals
brandjes om te blussen en
ontruimingen.

Verreiker
Documentcontrole
Gebruiker AED
Ploegleider BHV
Bosmaaier
Hoofd BHV
En meer...

Heftruck in 1 Dag

Heftruck

- SOG ERKENNING Voor alle aannemers die werkzaam
zijn in (petro-) chemische industrie
of offshore, bijv. Tata Steel of NUON,
is er een strengere certificering
vereist, de SOG- erkende certificaten.
Landelijk zijn er 35 opleiders die
deze opleidingen mogen geven,
waarvan Van Wees de enige is in
Noord-Holland.
Lees Meer over de SOG erkenning.

Op onze praktijklocatie geven
wij kleine groepen van
ongeveer 6 personen in 1 dag
een persoonlijke cursus. De dag
bestaat uit theorie en praktijk.
Zo is er bijvoorbeeld een hoge
magazijnstelling en een
hellingproef.

Hoogwerker

Hoog
werker

Op locatie naar uw keuze of op
onze praktijkruimte kan er in 1
dag een cursus worden gevolgd
voor het veilig werken met een
hoogwerker.

Algemeen
Cursusmateriaal
EENVOUDIG IN OPZET

Certificaat als pas
ALTIJD AANTOONBAAR BEWIJS

Nadat de cursist is geslaagd verstrekken
wij het officiële certificaat van het

Jaarlijks besteden wij veel aandacht aan

examenbureau en maken wij zelf een

het cursusmateriaal. Het studieboek

pas. Hiermee kan de geslaagde snel en

versturen wij vooraf zodat de kandidaat

eenvoudig op projectlocaties aantonen in

zich kan voorbereiden op de cursus en

het bezit te zijn van een certificaat

het examen.

Dit is een persoonsgebonden
geplastificeerde pas in creditcard

Wij ontwikkelen en beheren al jaren ons

formaat.

eigen cursusmateriaal. Dit heeft als
voordeel;
eenvoudiger in opzet;
geen overbodige informatie;
voldoet aan de eindtermen;
eventueel met proefexamens ;
ondersteund met relevante
afbeeldingen;
bevat de alle recente wijzigingen.

Incompany
CURSUS OP EIGEN LOCATIE

Vrijwel alle opleidingen geven wij ook
op locatie bij de klant. Dit is financieel al
aantrekkelijk vanaf een bepaald aantal
personen en heeft als voordeel dat;
de cursusinhoud flexibel is;
de lesstof wordt afgestemd op de klant;
de deelnemers hoeven niet te reizen;
dit scheelt reistijd en reiskosten
een incompany-cursus is vaak
goedkoper dan een externe cursus (niet
altijd);
vaak verbetert een interne training de
samenwerking binnen het bedrijf.

Uitgelicht
VCA
VCA IN 1 DAG

De opleiding richt zich met name op
operationeel leidinggevenden van
bedrijven die op locatie werknemers
aansturen. Ook ZZP-ers hebben baat bij
het behaalde certificaat en kunnen zo 10

“Er worden oefeningen
gedaan in de
simulatieomgeving, en
ontruimingen die specifiek
zijn voor ons bedrijf.”

jaar lang voldoen aan de wet en
regelgeving.
De cursus duurt 1 dag en eindigt met
een examen. Het examen wordt
afgenomen op een tablet door het
examenbureau. Hierna zie je gelijk of je
bent geslaagd.
Voor moeilijk lerende en kandidaten

BHV

met dyslexie is er een speciale "privé-

VOOR RISICOVOLLE WERKZAAMHEDEN

cursus" ontwikkeld voor maximaal 3
personen per cursus.
Lees meer

De opleiding BHV vindt plaats conform
de normen van het NIBHV (Nederlands
Instituut voor Bedrijfshulpverlening).
Tijdens de cursus worden de
basisvaardigheden behandeld die een
bedrijfshulpverlener moet beheersen
Voor de bedrijfshulpverlening bieden wij
de volgende cursussen;
Basis Bedrijfshulpverlener (BHV)
Herhaling BHV
Basis Ploegleider BHV
Herhaling Ploegleider BHV
Hoofd BHV
Beheer brandmeldinstallatie
EHBO (Oranje Kruis)
Reanimatie met AED (NRR)
Kleine blusmiddelen

Van Wees Veiligheid

Aanbod

Werken aan Wegen
De opleiding richt zich op de
personen die werkzaamheden
uitvoeren aan de openbare
wegen. Inhoudelijk gaat het over;
veiligheid, afzettingen,
aansprakelijkheid en
ontheffingen.

Veilig verplaatsen
van lasten
Deze eendaagse opleiding
bestaat voor een deel uit
theorie en een deel uit praktijk.
Over onderwerpen zoals; wet
en regelgeving, inspectie en
veilig aanslaan en verplaatsen
van lasten.

januari 2017

Werken
aan
Wegen

Hijsen

VOP/ VP NEN3140
Het doel van de cursus is kennis
en inzicht te verwerven over de
NEN3140 en om op een veilige
manier werkzaamheden te
verrichten aan
elektrotechnische installaties en
elektrische arbeidsmiddelen.

VOP / VP
NEN3140

Rolsteiger
Een opleiding Veilig werken
met de Rolsteiger besteedt
aandacht aan zowel de
basiskennis (theorie) als de
vaardigheden (praktijk) die
nodig zijn om op verantwoorde
wijze een rolsteiger te kunnen
monteren, gebruiken en
demonteren.

Rolsteiger

Van Wees Veiligheid
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Aanbod

GROOT AANBOD
Niet alle cursussen staan hier
opgesomd. Er zijn branche
specifieke cursussen die wij geven
voor onze klanten zoals
Flensmonteur, Adembescherming,
Documentcontrole,
Gladheidbestrijding
en ga zo maar door.
Daarnaast bieden wij vanuit
zusterondernemingen ook
veiligheidsdiensten
als, advieswerkzaamheden,
veiligheidstoezicht, PMO´s en
keuringen van arbeidsmiddelen.
Zie hiervoor de websites van
Adviesbureau Van Wees en
Megakeur.

Werken
in Riolen

Werken in Riolen
De deelnemers worden opgeleid
om op een veilige wijze te
werken in riolen. Besloten
ruimten met heel veranderlijke
omstandigheden met zuurstof,
vergif, ziekteverwekkers en
brandgevaar.

Kleine blusmiddelen

Kleine blusmiddelen

Deze opleiding besteedt
aandacht aan zowel de
basiskennis (theorie) als de
vaardigheden (praktijk) die
nodig zijn om op verantwoorde
wijze een rolsteiger te kunnen
monteren, gebruiken en
demonteren.

Gasmeten

Gasmeten

Een opleiding Gasmeten leidt
op tot het op juiste wijze
zelfstandig meetapparatuur gebruiken en de
resultaten van de metingen
goed te interpreteren.
Na het volgen van deze cursus
is men bevoegd om metingen
te verrichten. SOG mogelijk.

Beheer
Brandmeldinstallatie

beheer BMI

Tijdens de opleiding wordt
ingegaan op het beheer van de
brandmeldinstallatie,
periodieke controles en
onderhoudswerkzaamheden.

Van Wees Veiligheid
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Aanbod

AED

AED

De opleiding gaat over de
werking van de AED, de
benadering van het slachtoffer
en de bediening van de AED.
Conform Oranje Kruis of
Nederlandse Reanimatie Raad.

EHBO

EHBO

Na afloop van de cursus kan je
een slachtoffer in veiligheid
brengen, de toestand van het
slachtoffer beoordelen,
reanimeren, een AED gebruiken
en Eerste Hulp verlenen in veel
uiteenlopende situaties
Conform Oranje of Rode Kruis.

Ploegleider BHV

Ploegleider
BHV

Tijdens de cursus worden
basisvaardigheden behandelt
zoals veiligheidsbewaking,
leidinggeven, communicatie en
samenwerking met de
hulpdiensten. Ook worden er
diverse korte rollenspellen
gespeeld.

Bosmaaier

Bosmaaier

De opleiding start met een
theoretisch gedeelte waarbij de
relevante wet- en regelgeving,
de werking van de bosmaaier,
het onderhoud en het veilig
gebruik worden behandeld.
In het tweede gedeelte van de
opleiding wordt praktisch
geoefend

VAN WEES GROEP

Van Wees Opleidingen
ONDERDELEN

www.vanweesopleidingen.nl
Molenwerf 21 L, Uitgeest
T: 0251-311565

VAN WEES OPLEIDINGEN

ADVIESBUREAU VAN WEES

info@vanweesopleidingen.nl
Adviesbureau Van Wees
www.adviesbureauvanwees.nl
Molenwerf 21 L, Uitgeest

MEGAKEUR

OPUS ENGINEERING

T: 0251-320302
info@adviesbureauvanwees.nl
Megakeur
www.megakeur.nl
Molenwerf 21 L, Uitgeest
T: 0251-312280
info@megakeur.nl

Alle onderdelen van Van Wees Groep zijn VCA* en ISO 9001 gecertificeerd.

