
 

Veilig Werken Voor 
 
De cursuslijn Veilig Werken Voor is opgezet om het veiligheidsbewustzijn onder werknemers 
te verhogen om daarmee veilig werken te bevorderen en het risico op ongevallen te laten 
afnemen. Deze cursuslijn is modulair opgebouwd waardoor kandidaten branchespecifiek 
kunnen worden opgeleid. Op die manier krijgt elke cursist de kennis die hij/zij nodig heeft, 
zonder dat er teveel, soms overbodige, stof geleerd moet worden. 
 
VWV is geen wettelijke verplichting, maar een mogelijke invulling van het VGM-plan. 
Handelingen die verricht mogen worden, zijn daarom niet standaard vastgelegd. Deze blijken 
uit het VGM-plan van het bedrijf waar de VWV gecertificeerde medewerker werkzaam is. 
 
Na het behalen van het VWV-certificaat bezit de medewerker aantoonbaar kennis over de 
gangbare veiligheidseisen volgens Nederlandse wet- en regelgeving en richtlijnen. Dit kan 
uitgebreider zijn dan binnen het bedrijf vereist wordt, maar het garandeert in elk geval de 
veiligheids- en gezondheidskennis van de medewerker over de behaalde module. 
 
Het certificaat is 5 jaar geldig. Om het VWV-certificaat te verlengen, dient er een nieuw 
VWV-examen met goed gevolg afgelegd te worden. In de meeste gevallen zal de training 
ongeveer de helft van de duur van een initiële cursus zijn. Dit hangt volledig af van de 
examenkandidaat, al kan een kandidaat ook voldoende hebben aan zelfstudie door middel 
van het VWV moduleboek. 
 
Het VWV certificaat wordt afgegeven aan de hand van de certificeringsregeling bij het 
betreffende modulepakket. Een VWV-persoonscertificaat verliest daarmee zijn toepassing 
indien de certificaathouder van werkgever wisselt.  
 
VWV en Veilig Verken Voor zijn handelsnamen van CIBOT BV en mogen enkel onderwezen 
worden door daarvoor gecertificeerde instructeurs. 

   



 

INHOUD 

Het complete curriculum Veilig Werken Voor bestaat uit 32 standaardmodules. Op aanvraag 
kunnen er in samenwerking met de opleider aanvullende modules ontwikkeld worden, die op 
de branche gespecificeerd zijn. 
 

● Wet- en regelgeving 
● Risico’s en aanpak 
● LMRA 
● TRA 
● Ongevallen en noodsituaties 
● Gevaarlijke stoffen - algemeen 
● Gevaarlijke stoffen - bouw 
● Brand 
● Explosies 
● Gascilinders 
● Niet-aangedreven handgereedschap 
● Elektrisch handgereedschap 
● Pneumatisch handgereedschap 
● Vast opgestelde machines 
● Zagen 
● Slijpen 

● Lassen 
● Elektriciteit 
● Straling 
● Hijsen 
● Heffen 
● Werken op hoogte 
● Besloten ruimten 
● Slopen 
● Graven 
● Ergonomie - zittend werk 
● Ergonomie - fysieke belasting 
● PBM - algemeen 
● PBM - gehoor 
● PBM - ogen 
● PBM - adem 
● PBM - valbescherming 

 
In iedere VWV opleiding wordt een module toegevoegd die specifiek voor de branche of het 
bedrijf geldt. Zo zijn er al diverse branchemodules beschikbaar, waaronder: 
 

● Rioolbranche 
● Zonnepanelen 
● Verticaal transport 
● ADR Transport 
● Afvalbranche 

● Verkeersbranche 
● Schoonmaak 
● Glazenwasserij 
● Chauffeurs 
● Koel- en vriesbranche 

 
 



 

MAATWERKOPLEIDING 

Bent u op zoek naar een maatwerk opleiding Veilig Werken Voor? 
 
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. 


