
Voor wie? Operators, technici en anderen die werken in en 
nabij ATEX-zones Voor wie? Operators, technische dienst en anderen die 

werken met gevaarlijke stoffen

Tijdsduur Circa 45 minuten Tijdsduur Circa 45 minuten

Kosten € 55,- per deelnemer Kosten € 55,- per deelnemer

Voor wie? 
Uitvoerende medewerkers in een 
productieomgeving, bedrijfsleiders, 
milieucoördinatoren en bedrijfseigenaren.

Voor wie? Medewerkers die betrokken zijn bij audits. 
E-learning maakt deel uit van klassikale training.

Tijdsduur Circa 30 minuten Tijdsduur Circa 30 minuten 

Kosten € 25,- per deelnemer Kosten € 55,- per deelnemer

Explosieveiligheid Veilig werken met gevaarlijke stoffen

Legionella Auditvaardigheden

Klik op de e-learnings voor meer informatie. 

Vertil je niet! Veilig aan de slag

Voor wie? Uitvoerende medewerkers die fysiek zware arbeid 
verrichten Voor wie? Uitvoerende medewerkers in een 

productieomgeving

Tijdsduur Circa 30 minuten Tijdsduur Circa 30 minuten

Kosten € 25,- per deelnemer Kosten € 55,- per deelnemer

E-learnings

‘Bereik een veilige werkomgeving  
voor uw medewerkers’

Milieu en omgeving KAM-management Energie- en procestechniek Arbo en veiligheid

https://www.kwa.nl/diensten/online-leren-legionella
https://www.kwa.nl/trainingen-en-cursussen/e-learning-interne-auditvaardigheden
https://www.kwa.nl/trainingen-en-cursussen/e-learning-awareness-explosieveiligheid
https://www.kwa.nl/trainingen-en-cursussen/e-learning-veilig-werken-met-gevaarlijke-stoffen
https://www.kwa.nl/diensten/trainingen-en-cursussen/e-learning-vertil-je-niet
https://www.kwa.nl/trainingen-en-cursussen/e-learning-veilig-aan-de-slag
https://www.kwa.nl/diensten/trainingen-en-cursussen


Hoe organiseert u de e-learnings 
binnen uw bedrijf?

De e-learnings worden via een gebruiksvriendelijk online systeem 

ondersteund. Met dit systeem, Elzi geheten, organiseert u gemakkelijk 

trainingen en opleidingen voor uw medewerkers. U kunt hen 

inschrijven, de training laten volgen en hun voortgang monitoren. 

U krijgt de basisversie gratis als u minimaal 1 training afneemt. De 

betaalde premium versie biedt mogelijkheden om bijvoorbeeld uw 

eigen trainingen toe te voegen. 

Basis Premium
Altijd beschikbaar

Cursisten beheren

Helpdesk

Dagelijkse backups

Benchmark •

Leerpad •

Eigen huisstijl •

Eigen SCORM •

Klassikaal •

In Elzi zijn er 3 rollen mogelijk: bedrijfsorganisator, cursusorganisator en 

de cursist. Wat betekent dat?

• De bedrijfs- en cursusorganisatoren maken en beheren de 

individuele accounts van de cursisten. 

• De bedrijfs- en cursusorganisatoren beheren en printen behaalde 

certificaten. 

• De bedrijfsorganisator beheert vooral de bedrijfsgegevens, kan de 

benodigde tokens inkopen en stuurt de cursusorganisatoren aan. 

• De cursusorganisator is bezig met het aanmaken, koppelen en 

volgen van de voortgang van de cursisten. De cursusorganisator-

Plus mag ook tokens bestellen. 

• Cursisten volgen op een zelfgekozen tijdstip achter de pc de 

training. 

Het leersysteem ondersteunt standaardformaten zoals SCORM 1.2, 

2004 en HTML5. Elzi is altijd up-to-date wat betreft de nieuwste 

ontwikkelingen op leergebied. KWA Bedrijfsadviseurs en Précon 

Consulting Group bieden samen deze trainingen aan. U kunt bij Précon 

ook gebruik maken van trainingen op het gebied van voedselveiligheid. 

Wij bieden iedere e-learning ook aan in combinatie met een 

klassikale incompany training. De e-learning behandelt het algemene 

kennisniveau. De klassikale training is toegespitst op uw bedrijf en geeft 

een aanvullende of verdiepende slag.

KWA Algemeen

KWA Bedrijfsadviseurs 
Regentesselaan 2 
3818 HJ Amersfoort
033 - 422 13 00 
e-learning@kwa.nl

Uw specialist.
Nu én overmorgen.

Milieu en omgeving KAM-management Energie- en procestechniek Arbo en veiligheid

https://www.kwa.nl/diensten/trainingen-en-cursussen
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