
Training Gevaarlijke Stoffen
niveau 1



Inleiding
Kennis van het ADR en GHS vormen de grondslag voor ieder bedrijf wat betrokken is bij het vervoer van gevaarlijke
stoffen. Deze bewustwordingstraining geeft een solide basis voor de strikte voorschriften van het ADR evenals de
symboolherkenning uit het GHS.

Bewust en veilig omgaan met gevaarlijke stoffen en knowhow van de praktijk en theorie juist toepassen vormen het
fundament van deze trainingen. Om dit te kunnen waarborgen wordt deze training dan ook met een toets afgerond
waaraan een certificaat verbonden zit (conform hoofdstuk 1.3 bewustwording van het ADR).

Doelstelling
Aan het einde van het trainingstraject ben je o.a. in staat om gevaren te herkennen, voorschriften voor gebruik van
verpakkingen toe te passen, verzendingsprocedures voor gevaarlijke stoffen juist toe te passen en te herkennen en
laad-, los en overige activiteiten met gevaarlijke stoffen veilig en bewust uit te kunnen voeren.

Doelgroep

Afzender of Handelaar/Bemiddelaar
Vervoerder
Geadresseerde
Belader
Verpakker
Vuller
Exploitant
Losser

Ieder die betrokken is bij het vervoer van gevaarlijke stoffen: ‘Van directie tot productiemedewerkers’
 
Twijfelt u of een bewustwordingstraining voor u noodzakelijk is? kijk dan naar de volgende rollen binnen o.a. het ADR:

Vooropleiding
Voor de Training Gevaarlijke stoffen, niveau 1 is geen voorkennis nodig. Het niveau van de training kan aangepast
worden op haar doelgroep evenals de verhouding praktijk vs. theorie.

Aantal deelnemers
De training kan door maximaal 8 medewerkers worden bijgewoond. Zo komt alle informatie bij elke medewerker
goed binnen.
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Duur en locatie

De training kan gedurende de werkdag (08-17:00) gegeven worden of zelfs van 17:00-20:00.
De training kan zowel op uw locatie of op locatie van InterCheM gehouden worden. Ook is het mogelijk om in
samenspraak met u te kijken of er een derde locatie geografisch aantrekkelijker is.

De training zal verspreid zijn over drie tot vier werkdagen en zal elke werkdag 4 uur duren.
 



Programma

Classificatie, zowel ADR als GHS
Verpakkingsgroepen
Verpakkingsgebruik(en Tanks)
Etikettering
Documenten herkennen en lezen
Gevarenherkenning
Beveiliging

De opleiding is verdeeld in verscheidene modules welke onderdelen van het
ADR vertegenwoordigen. Het succesvol afronden van de opleiding geeft de
medewerker in kwestie ook een basis van het ADR (in de praktijk).
 
De inhoud van de opleiding is afgestemd op de opleidingseisen die
voorgeschreven zijn in hoofdstukken van het ADR. Ook kan de training in
vorm en in diepgang aangepast worden naar eigen wens. Zo kan de training
grotendeels op de werkvloer gegeven worden of juist middels veel
casestudies gedaan worden. Wij streven er na om de kennisoverdracht te
maximaliseren.
 
De volgende onderwerpen zitten altijd in een niveau 1 training:

Certificering
De deelnemers van de opleiding sluiten het trainingstraject af met een
toets. Bij een 7 of hoger ontvangen zij een certificaat.

Extra informatie en aanmeldingen
Voor extra informatie kunt u contact opnemen via mail of telefoon.

Email:     trainingen@interchem.nl
Tel:          024 - 678 02 00 (Robin Burgers)
Website: www.interchem.nl
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Studiebelasting

Trainingsdag 1
Trainingsdag 2
Trainingsdag 3
Trainingsdag 4

Herhalen lesmateriaal
Opdrachten

Voorbereiding
Oefentoets maken

De studiebelasting betreft ongeveer 26 uur. Deze studiebelasting is
verdeeld over de voorbereiding voor de trainingsdagen, de
trainingsdagen zelf, de opdrachten die je krijgt om de materie tot je te
nemen en de uiteindelijke afsluitende toets voor.

Trainingen

 
Zelfstudie (incl. opdrachten)

 
Toets voorbereiding

Deze studiebelasting is geënt op een 4-daagse training. Het aandeel
zelfstudie wordt groter bij een 3-daagse training.

16 uur
(4 uur)
(4 uur)
(4 uur)
(4 uur)

6 uur
(+/- 15 min per dag)
(+/- 30 min per week)

4 uur
(3 uur)
(1 uur)

Kosten

€1195,- per persoon op basis van 4 daagse training.
€995,- per persoon op basis van 3 daagse training.
Minimaal 4 deelnemers.
In overleg is er ook een training op maat mogelijk. Prijs in overleg.

niveau 1 bewustwordingstraining van InterCheM conform hoofdstuk 1.3 van
het ADR.

Indien u reeds klant bent van interCheM kunnen wij u een korting
aanbieden.



Inter-Che-M B.V.
Platinawerf 22-26
6641 TL Beuningen
Tel. 024 - 678 02 00

www.interchem.nl


