
 

Veilig Werken In Riolen 
VWIR 

 
De opleidingsreeks Veilig Werken in Riolen is geschikt voor de hele breedte aan medewerkers 
die in of bij het riool moeten werken. De stapsgewijze opbouw zorgt ervoor de cursus op 
maat aangeboden kan worden. Op die manier krijgt elke cursist de kennis die hij/.zij nodig 
heeft, zonder dat er teveel, soms overbodige, stof geleerd moet worden. 
 
Er zijn 4 varianten van deze cursus, al naar gelang de functie van de medewerker. De 
varianten Medewerker, Vakman en Projectleider worden afgesloten met een theorietoets. Bij 
een voldoende resultaat ontvangt de cursist een CIBOT certificaat waarmee hij/zij aantoont 
aan de wettelijke eisen en de eisen volgens de arbocatalogus te voldoen. 
 

  Duur  Certificering  Status 

Introductie  ½ dag  VWIR: INT  B-status 

Medewerker  1 dag  VWIR: MW  C-status 

Vakman  2 dagen  VWIR: VM  i.o. status 

Projectleider  3 dagen  VWIR: PL  i.o. status 

 
De cursussen bevatten de volgende elementen conform de arbocatalogus Afvalbranche 
“Voorschrift veilig werken bij rioleringsbeheer”: 
 

● werkplekinrichtingen 
● rioolafsluitingen 
● ventilatiemethoden 
● betreding en ontvluchting 
● het aantal personen waarmee werkzaamheden kunnen c.q. dienen te worden 

uitgevoerd 
   



 

 

INHOUD VWIR-INT 

Veilig Werken in Riolen Introductieopleiding 
 

● Wet- en regelgeving basis 
● Risico’s en aanpak 
● Ongevallen en noodsituaties 
● Brand en explosies 
● Ergonomie 
● pbm’s 
● Rioolspecifieke kennis 

 
De inhoud van de opleiding VWIR:INT is gebaseerd op één dagdeel opleiding. De opleiding is 
daarmee uitermate geschikt voor beginnende medewerkers in de rioolbranche die dagelijks 
begeleid worden door een ervaren medewerker. 

INHOUD VWIR-MW 

Veilig Werken in Riolen Medewerker  1

 
● Wet- en regelgeving basis 
● Risico’s en aanpak 
● Ongevallen en noodsituaties 
● Brand en explosies 
● Ergonomie 
● pbm’s 
● Rioolspecifieke kennis 
● Veilig werken langs de weg * 
● Mangatwacht 

 
De inhoud van de opleiding VWIR:MW is gebaseerd op één dag opleiding. De opleiding is 
daarmee uitermate geschikt voor medewerkers in de rioolbranche die zelfstandig 
werkzaamheden uitvoeren in de rioolbranche. 
 
Indien de deelnemers in bezit zijn van een certificaat VWIR-INT niet ouder dan 6 maanden 
kan de cursusduur verkort worden met een dagdeel.  De opleiding duurt dan één dagdeel.   

1  De met een * aangeduide onderdelen staan gelijk aan de introductieopleidingen van de betreffende 
opleiding. Voor de volledige certificering verwijzen we u door naar de vakspecifieke 
certificeringsregeling. 



 

INHOUD VWIR-VM 

Veilig Werken in Riolen Vakman  2

 
● Wet- en regelgeving basis 
● Risico’s en aanpak 
● Ongevallen en noodsituaties 
● Brand en explosies 
● Ergonomie 
● pbm’s 
● Rioolspecifieke kennis 
● Veilig werken langs de weg* 
● Mangatwacht* 
● Gasmeten* 
● Gasdetectie 
● Reddingswerkzaamheden* 
● Bedrijfsspecifiek deel 

 
De inhoud van de opleiding VWIR:VM is gebaseerd op een twee dagen opleiding. De 
opleiding is daarmee uitermate geschikt voor medewerkers in de rioolbranche die 
zelfstandig werkzaamheden uitvoeren in de rioolbranche, en dan met name de meer 
specialistische rioolwerkzaamheden. 
 
De opleiding VWIR:VM is uitermate geschikt om aan te vullen met een of meer van de 
volgende opleidingen voor een volledige inzetbaarheid: 

● Veilig werken langs de weg (BRL9101, CROW) (VWLW) 
● Gasmeten 
● Mangatwacht 

 
In de opleiding wordt aandacht gegeven aan bovenstaande onderdelen. Voor de CIBOT 
opleidingen VWLW, Gasmeten en Mangatwacht is het mogelijk vrijstelling te krijgen voor 
(delen van) deze opleidingen. 
 
Indien de deelnemers in bezit zijn van een certificaat VWIR-MW niet ouder dan 6 maanden 
kan de cursusduur verkort worden met een dag.  De opleiding duurt dan een dag. 

2 * De met een * aangeduide onderdelen staan gelijk aan de introductieopleidingen van de betreffende 
opleiding. Voor de volledige certificering verwijzen we u door naar de vakspecifieke 
certificeringsregeling. 



 

INHOUD VWIR-PL 

Veilig Werken in Riolen Ploegleider  3

 
● Wet- en regelgeving basis 
● Risico’s en aanpak 
● Ongevallen en noodsituaties 
● Brand en explosies 
● Ergonomie 
● pbm’s 
● Rioolspecifieke kennis 
● Veilig werken langs de weg * 
● Mangatwacht * 
● Gasmeten * 
● Gasdetectie 
● Bedrijfsspecifiek deel 
● Reddingswerkzaamheden * 
● Leidinggeven aan Rioolmedewerkers 
● Arbowetgeving gevorderd 
● Basiskennis preventiemedewerkers rioolbranche * 

 
De inhoud van de opleiding VWIR:PL is gebaseerd op drie dagen opleiding. De opleiding is 
daarmee uitermate geschikt voor leidinggevenden en projectmanagers in de rioolbranche die 
een team van medewerkers en vakmannen aansturen. 
 
De opleiding VWIR:VM is uitermate geschikt om aan te vullen met een of meer van de 
volgende opleidingen voor een volledige inzetbaarheid: 

● Veilig werken langs de weg (BRL9101, CROW) (VWLW) 
● Gasmeten 
● Mangatwacht 

 
In de opleiding wordt aandacht gegeven aan bovenstaande onderdelen. Voor de CIBOT 
opleidingen VWLW, Gasmeteten en Mangatwacht is het mogelijk vrijstelling te krijgen voor 
(delen van) deze opleidingen. 
 
Indien de deelnemers in bezit zijn van een certificaat VWIR-VM niet ouder dan 6 maanden 
kan de cursusduur verkort worden met 2 dagen. De opleiding duurt dan een dag. 

3  De met een * aangeduide onderdelen staan gelijk aan de introductieopleidingen van de betreffende 
opleiding. Voor de volledige certificering verwijzen we u door naar de vakspecifieke 
certificeringsregeling. 



 

MAATWERKOPLEIDING - VWV 

VWIR is een opleiding conform de arbocatalogus afvalbranche, de onderwerpen zijn 
daarmee vastgesteld en vastgelegd in de certificeringsregelingen VWIR. 
 
Bent u op zoek naar een maatwerkopleiding Veilig Werken in Riolen? Ook dit kan, hiervoor is 
de opleidingslijn VWV (Veilig Werken Voor) in het leven geroepen. 
 
VWV wordt gezien als alternatief voor VCA en wordt opgebouwd uit relevante bouwstenen. 
Zo is het dus niet noodzakelijk om onderwerpen te behandelen die niet relevant zijn voor uw 
bedrijf of branche. U zult daarom de module Werken op Hoogte niet tegenkomen in de VWV 
regelingen voor Rioleringsbedrijven en u zult de module Lassen niet tegenkomen in de VWV 
regelingen voor schoonmakers of glazenwassers. 
 
Wilt u ook weten wat VWV kan betekenen voor de veiligheid in uw organisatie? 
Neem dan contact op met een CIBOT aangesloten opleidingscentrum. 
 
Op CIBOT.nl vindt u een overzichtkaart van alle aangesloten opleiders. 
Ook kunt u advies inwinnen via info@cibot.nl 


