
NAVORMING 

PREVENTIEADVISEUR
Met momenteel meer dan 350 preventieadviseur-gerelateerde vaca-
tures bij VDAB België, biedt een opleiding tot preventieadviseur vele  
jobopportuniteiten op de arbeidsmarkt. 
 
UC Leuven-Limburg is één van de erkende inrichters die deze aan-
vullende vorming voor preventieadviseurs inrichten en hiervoor een  
getuigschrift afleveren.

Het programma en de voorwaarden worden vastgelegd via artikel 4 
van het KB 17/5/2007 en artikel 2 van het KB 29/1/2013 betreffende 
de vorming en bijscholing van de preventieadviseurs van interne en  
externe diensten voor preventie en bescherming op het werk.

De aanvullende vorming voor preventieadviseur is modulair opge-
bouwd en bestaat uit twee deeltrajecten:  

A) Multidisciplinaire basisvorming omvat 120 uren. De lessen 
gaan telkens door op donderdag, van 9.00u tot 12.15u en van 13.15u 
tot 16.30u. 
Wanneer? Hoorcolleges jaarlijks van september tot eind februari.

B)  Specialisatiemodule niveau 2 omvat 90 uren. De lessen gaan 
telkens door op donderdag, van 9.00u tot 12.15u en van 13.15u 
tot 16.30u. 
Wanneer? Hoorcolleges jaarlijks van maart tot eind juni. 

OF: 
Specialisatiemodule niveau 1 omvat 280 uren. De lessen gaan tel- 
kens door op vrijdag, van 9.00u tot 12.15u en van 13.15u tot 16.30u. 
Wanneer? Hoorcolleges jaarlijks van maart t.e.m. juni (jaar +1).

Optioneel vervolgtraject: heb je een getuigschrift Preventieadviseur 
niveau 1 of 2 behaald na 1 mei 2004? Dan kan je via deze bijkomende 
module als veiligheidscoördinator optreden.

C) Aanvullende vorming tot coördinator voor preventieadvi-
seurs omvat 30 uren. De lessen gaan telkens door op dinsdag, van 
9.00u tot 12.15u en van 13.15u tot 16.30u.
Wanneer? Hoorcolleges jaarlijks van oktober t.e.m. december.

Om cursisten optimaal te coachen, werken we in groepen van maxi-
mum dertig studenten en hanteren we interactieve werkvormen die 
geschikt zijn voor onderwijs aan volwassenen. 

Docenten en medewerkers zijn verbonden aan verschillende universi-
teiten en hogescholen, gespecialiseerde instellingen (o.a. Prebes), over-
heidsinstanties, sociale instanties en bedrijven.

De opleidingen zullen steeds doorgaan in het QUADRI-gebouw: 
Universitaire Campus ▪ Wetenschapspark 21 ▪ B-3590 Diepenbeek

Graag meer informatie?  veiligheidskunde@ucll.be ▪ Tel: 011 180 901

www.ucll.be/veiligheidskunde 
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