prevent[e]Training
E-training, via een interactief en flexibel platform
inclusief toegang tot een omvangrijke catalogus met videocursussen over HR en Veiligheid
& Gezondheid op het werk

Wat?
Het interactief e-training platform biedt praktijkgerichte
videocursussen over HR en veiligheid & gezondheid op het werk.
Deze cursussen combineren sterke beelden en herkenbare
situaties met instructieve informatie. Bovendien kunnen de
cursussen gecombineerd worden met eigen cursusmateriaal. Op
die manier kunnen op eenvoudige wijze maatcursussen
gemaakt worden (zie verder).
De oorspronkelijk Engelstalige videocursussen zijn ontwikkeld
door het Australische Vocam dat reeds meer dan 25 jaar
ervaring heeft met het uitwerken van interactieve cursussen
over gezondheid, veiligheid en HR-thema’s. Het platform wordt
in Europa verdeeld door Prevent nv dat ook zorgt voor de
implementatie, de begeleiding en de verdere ondersteuning.

Nederlandse versie, een Belgisch/Nederlandse versie en een
Franstalige versie. Ook de Engelstalige versies van de
videocursussen staan op het platform.
De videocursussen worden aangeboden via streaming video over
het internet. Er is geen tussenkomst nodig op het niveau van IT.
Het ‘plug and play’ platform bevindt zich volledig in de cloud en
kan beheerd worden d.m.v. een login en paswoord. Updates
gebeuren centraal en vergen geen enkele tussenkomst van de
gebruiker.

De vertalingen en aanpassingen naar het Nederlands en het
Frans zijn uitgevoerd door Prevent met respect voor de Europese
context. De videocursussen zijn beschikbaar in een Nederlands/

performance in balance

Branding
Het interactief e-training platform wordt gepersonaliseerd voor
de klant. Een klant die een platform koopt, ontvangt een eigen
platform waarop het eigen bedrijfslogo geïntegreerd wordt.

Learning Management System
Het interactief e-training platform biedt uitgebreide
mogelijkheden voor het beheer van cursisten en cursussen,
bijvoorbeeld:
·
·
·
·
·
·
·
·

Aanmaken van cursisten, individueel of in groep,
rechtstreeks op het platform of d.m.v. Excel import
Trainers aanmaken die hun eigen cursisten kunnen
opvolgen
Cursisten uitnodigen, individueel of in groep, via e-mail of
met een pdf document
De status opvolgen van de cursisten (gestart, afgerond,
score)
Verificatie van de cursist met snapshot functionaliteit
Certificaten aanmaken en versturen naar cursisten
Scores vergelijken tussen cursisten, tussen cursussen
Rapporteringsgegevens exporteren naar Excel…

Maatcursussen

van deze cursussen kan elk hoofdstuk van het standaard
prevent[e]Training materiaal gebruikt worden en makkelijk
gecombineerd worden met eigen video’s en andere inhoud.
Deze cursussen worden samengesteld met hoofdstukken uit het
standaard aanbod aan videocursussen, uit eigen videomateriaal,
slides, vragen, enz. Het samenstellen van een maatcursus
vereist geen specifieke kennis. Het is eenvoudig en snel: indien
het gewenste materiaal beschikbaar is, kan de cursus in een
mum van tijd samengesteld worden. Desgevallend kan Prevent
de klant bijstaan bij het uitwerken van maatcursussen of volledig
afgewerkte cursussen aanleveren en implementeren.

Aanbod
Het e-training platform wordt steeds aangeboden met een
aantal sessies (credits). Een sessie of credit stemt overeen met 1
inschrijving. Bij het inschrijven van een cursist voor een cursus
wordt er telkens een sessie/credit afgehaald van het aantal
beschikbare credits. De credits blijven 1 jaar geldig.
Voor het opzetten van het interactief e-training platform is een
aankoop van minimum 200 credits vereist. Er kunnen op elk
ogenblik bijkomende credits aangekocht worden. In functie van
het volume worden interessante staffelprijzen toegepast.

Het platform omvat de mogelijkheid om zelf cursussen te
bouwen. Deze cursussen worden samengesteld met
videohoofdstukken, slides, vragen, enz. Voor het samenstellen

Beschikbare titels in de online catalogus
• Alcohol & Drugs en het werk
• Basis elektrische veiligheid
• Besloten ruimten
• Besloten ruimten Atmosfeermetingen
• Bouw: Basisprincipes Veiligheid
• Ergonomische principes voor het kantoor
• Grensoverschrijdend gedrag op het werk
• Heftrucks en Veiligheid
• Hoogwerkers en veiligheid
• Lawaai en gehoorbescherming
• Magazijn & Opslag Veiligheid
• Manueel hanteren kantoor
• Manueel hanteren van lasten en MSA Industrie

• Manueel hanteren van lasten en MSA Magazijn
• Ouderenzorg Veiligheid & gezondheid voor zorgverleners
• Persoonlijke beschermingsmiddelen
• Sociale netwerken, e-mail en online etiquette
• Uitglijden Struikelen & Vallen
• Veilig vergrendelen
• Veilig vergrendelen
• Veiligheid: een gedeelde verantwoordelijkheid
• Vermoeidheid bij chauffeurs voorkomen
• Voedselveiligheid
• Vorkheftruck Stabiliteit
• Werken op hoogte
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