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Inleiding

Een veilige omgeving ontstaat door veilig handelen. Goed getrainde medewerkers
weten hun weg in de praktijk. Altijd én op de momenten dat het erop aankomt.

De trainingen van JTI Opleidingsinstituut sluiten naadloos aan op de beleving en
omgeving van de cursist. Individueel, Incompany of middels e-learning. Behoefte, situatie
en niveau staan hierbij altijd voorop. Kennis en praktijk worden één. Zo vormen de
trainingen van JTI Opleidingsinstituut de schakel tussen kennen en kunnen.

Tijdens een Incompany Training sluit alle lesstof exact aan op uw specifieke bedrijfssituatie. De trainer laat belangrijke vragen en/of problemen uit uw dagelijkse praktijk
aan bod komen. Hierdoor zijn uw medewerkers deskundig opgeleid en zijn zij goed
ingespeeld op situaties in uw eigen organisatie.

Incompany Trainen vergroot dan ook de kennis en de kwaliteit van de individuele
werknemer alsmede het draagvlak binnen uw organisatie.

Staat de door u gewenste training niet in ons trainingsaanbod, neem dan geheel
vrijblijvend contact met ons op voor het bespreken van de mogelijkheden.

Doné Janssen
Directeur JTI Opleidingsinstituut

maatwerk in veiligheid
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EHBO
Niemand wil met lege handen staan bij een ongeval. Een EHBO-diploma is dan
ook voor iedereen een must. Met een EHBO-diploma bent u in staat om op een
juiste wijze Eerste Hulp te verlenen. Op uw werk, op straat, maar ook thuis. Een
ongeluk zit immers in een klein hoekje.
Tijdens deze cursus EHBO, ook wel bekend onder de naam Eerste Hulp Verlening
of Emergency First Response, leer je niet alleen hoe je eerste hulp biedt en verder
letsel kunt beperken, maar ook hoe te handelen bij een slachtoffer met een
stoornis in het bewustzijn of van de ademhaling bij zowel volwassenen (DEH)
als bij kinderen (EHAK).
Bij JTI kunt u de volgende opleidingen volgen:
EHBO Opleiding
EHBO Herhaling
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1.01 EHBO Opleiding
Voor iedereen die EHBO wil leren. Bij een ongeval of stoornis in vitale functies
(ademhaling, hartslag) wilt u snel hulp kunnen bieden.

EHBO zorgt voor de eerste, noodzakelijke hulp. U voert dit uit totdat professionele hulpverlening
aanwezig is. U leert wat u kunt doen in tal van voorkomende situaties. En ook: wat u beter niet
kunt doen, om te voorkomen dat schade onverhoopt erger wordt. Doordat het omgaan met een
AED onderdeel is van deze cursus, kunt u ook de helpende hand bieden in gevallen van hartfalen.
Onderdelen die tijdens deze cursus worden behandeld zijn:
Algemene regels bij de Levensreddende Eerste Hulpverlening
Kennis van de vitale functies
Het vaststellen van stoornissen in de vitale functies
Voorbereiding en uitvoering van de reanimatie en gebruik AED
Eerste hulp bij verslikking
Eerste hulp bij ongevallen

Duur cursus		
			

2 dagen of 4 dagdelen: Basisopleiding
2 dagen of 4 dagdelen: Basisopleiding E-Learning

Maatwerk 		

Deze cursus kan voor u op maat worden gemaakt. (branche specifiek)

Certificaat		

Bij goed gevolg ontvangt de cursist een certificaat.

Certificering		

NIBHV, NIKTA, EFR, Oranje Kruis en JTI zijn mogelijk.

Vooropleiding*

Er is geen specifieke vooropleiding vereist.

Kosten 		
			

€ 155.00 excl. BTW Basis Opleiding
€ 155.00 excl. BTW Basis Opleiding E-Learning

*)

Voor gastouders wordt deze opleiding afgesloten met een kennistoets conform de richtlijnen van
NIKTA, waarna u een geregistreerd certificaat Acute Zorg bij Kinderen van NIKTA ontvangt, dat
geaccepteerd wordt door het ministerie voor gastouders inzake de wet kinderopvang van 2010.

Inschrijven
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1.02 EHBO Herhaling
EHBO’ers die hun EHBO- certificaat willen verlengen, volgen de herhalingstraining.

De herhalingstraining bevat dezelfde onderdelen als de EHBO Opleiding. De herhalingstraining is praktijkgericht waardoor er veel mogelijkheid is tot het daadwerkelijk beoefenen
van diverse scenario’s (Lotusslachtoffer).

Duur cursus		
			

1 dag of 2 dagdelen: Basis Herhaling
1 dag of 2 dagdelen: Basis Herhaling E-Learning

Maatwerk 		

Deze cursus kan voor u op maat worden gemaakt. (branche specifiek)

Certificaat		

Bij goed gevolg ontvangt de cursist een certificaat.

Certificering		

NIBHV, NIKTA, EFR, Oranje Kruis en JTI zijn mogelijk.

Vooropleiding*

Voor deze opleiding is een geldig EHBO- certificaat verplicht.

Kosten 		
			

€ 115.00 excl. BTW Basis Herhaling
€ 115.00 excl. BTW Basis Herhaling E-Learning

*)

Voor gastouders wordt deze opleiding afgesloten met een kennistoets conform de richtlijnen van
NIKTA, waarna u een geregistreerd certificaat Acute Zorg bij Kinderen van NIKTA ontvangt, dat
geaccepteerd wordt door het ministerie voor gastouders inzake de wet kinderopvang van 2010.

Inschrijven
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Bedrijfshulpverleners (BHV)
Bedrijfshulpverleners (BHV’ers) zijn gewone werknemers, welke zijn opgeleid om
binnen het bedrijf een voorpostfunctie te vervullen totdat de professionele hulpverleningsdiensten (politie, brandweer en ambulance) zijn gearriveerd. Als er in het
bedrijf iets gebeurt; er breekt brand uit, iemand bezeert zich of er is misschien wel
een ontruiming nodig, dan zijn het de BHV’ers die actie ondernemen.
Tijdens deze cursus leert u wat er moet gebeuren als er brand is, of wat u moet
doen als iemand flauwvalt. Ook leert u wat u moet doen als het gebouw ontruimd
moet worden. In geval van een ontruiming zorgen de BHV’ers er vaak samen met de
overige collega’s voor, dat de mensen zo rustig mogelijk, maar wel snel, het
gebouw kunnen verlaten.
Bij JTI kunt u de volgende opleidingen volgen:
BHV Basis Opleiding			

BHV Adembescherming Herhaling

BHV Basis Herhaling			

Hoofd BHV

BHV Ploegleider Opleiding		

BHV Module Alarmmeldingen

BHV Ploegleider Herhaling		

BHV Module Ontruimingsleider

BHV Adembescherming Opleiding

BHV Module Gevaarlijke Stoffen
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2.01 BHV Basis Opleiding
Voor medewerkers die nooit eerder een BHV- cursus hebben gevolgd.

Tijdens de basisopleiding leert de cursist wat zijn/haar taken en verantwoordelijkheden
zijn als BHV’er. Onderdelen die tijdens deze cursus worden behandeld zijn:
Organisatie bedrijfshulpverlening
Eerste hulp: reanimatie & AED
Eerste hulp: overig letsel
Brand
Communicatie
Ontruiming
Nazorg

Duur cursus		
			

2 dagen of 4 dagdelen Basis Opleiding
1 dag of 2 dagdelen Basis Opleiding E-Learning

Maatwerk 		

Deze cursus kan voor u op maat worden gemaakt. (branche specifiek)

Certificaat		

Bij goed gevolg ontvangt de cursist een certificaat.

Certificering		

NIBHV, NIKTA, JTI zijn mogelijk.

Vooropleiding

Er is geen specifieke vooropleiding vereist.

Kosten 		
			

€ 195.00 excl. BTW Basis Opleiding
€ 125.00 excl. BTW Basis Opleiding E-Learning

Inschrijven
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2.02 BHV Basis Herhaling
BHV- medewerkers die hun BHV- certificaat willen verlengen, volgen de herhalingstraining.

De herhalingstraining bevat dezelfde onderdelen als de BHV Basis Opleiding.
De herhalingstraining is praktijkgericht waardoor er veel mogelijkheid is tot
het daadwerkelijk beoefenen van diverse scenario’s.

Duur cursus		
			

1 dag of 2 dagdelen Basis Herhaling
1 dagdeel Basis Herhaling E-Learning

Maatwerk 		

Deze cursus kan voor u op maat worden gemaakt. (branche specifiek)

Certificaat		

Bij goed gevolg ontvangt de cursist een certificaat.

Certificering		

NIBHV, NIKTA, JTI zijn mogelijk.

Vooropleiding

Voor deze opleiding is een geldig BHV- certificaat verplicht.

Kosten 		
			

€ 125.00 excl. BTW Basis Herhaling
€ 125.00 excl. BTW Basis Herhaling E-Learning

Inschrijven
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2.03 BHV Ploegleider Opleiding
Voor medewerkers die nooit eerder een BHV Ploegleider cursus hebben gevolgd.

Een ploegleider geeft leiding aan een groep BHV’ers bij calamiteiten. Hij/Zij zorgt ervoor
dat de BHV- ploeg geoefend blijft. Ook beheert en controleert hij/zij de benodigde
BHV- middelen. Onderdelen die tijdens deze cursus worden behandeld zijn:

Wet- en regelgeving
Organisatievormen bedrijfshulpverlening
Werken met scenario’s
Leidinggeven aan een BHV- ploeg
Controleren en bijsturen
Alarmering en communicatiemiddelen
Nazorg herstel normale situatie

Duur cursus		

2 dagen of 4 dagdelen

Maatwerk 		

Deze cursus kan voor u op maat worden gemaakt. (branche specifiek)

Certificaat		

Bij goed gevolg ontvangt de cursist een certificaat.

Certificering		

NIBHV, NIKTA, JTI zijn mogelijk.

Vooropleiding

Voor deze opleiding is een geldig BHV- certificaat verplicht.

Kosten 		

€ 355.00 excl. BTW

Inschrijven

10

2.04 BHV Ploegleider Herhaling
BHV- medewerkers die hun BHV- Ploegleider certificaat willen verlengen, volgen de
herhalingstraining.

De herhalingstraining bevat dezelfde onderdelen als de BHV Ploegleider Opleiding.
De herhalingstraining is praktijkgericht waardoor er veel mogelijkheid is tot het daadwerkelijk
beoefenen van diverse scenario’s.

Duur cursus		

1 dag of 2 dagdelen

Maatwerk 		

Deze cursus kan voor u op maat worden gemaakt. (branche specifiek)

Certificaat		

Bij goed gevolg ontvangt de cursist een certificaat.

Certificering		

NIBHV, NIKTA, JTI zijn mogelijk.

Vooropleiding

Voor deze opleiding is een geldig BHV- Ploegleider certificaat verplicht.

Kosten 		

€ 155.00 excl. BTW

Inschrijven
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2.05 BHV Adembescherming Opleiding
Voor BHV’ers die nooit eerder een Adembescherming opleiding hebben gevolgd.

Deze module is een uitgebreide aanvulling op het reguliere BHV certificaat t.b.v. BHV’ers
die als taak van de BHV-organisatie een gids- en/of reddingsfunctie hebben en daarbij
gebruik maken van adembescherming. Onderdelen die tijdens deze cursus worden
behandeld zijn:

De Arbo-wet
Gevaren die de ademhaling (kunnen) bedreigen
Het veilig gebruik van adembescherming
Het voorkomen van en handelen bij een ademcrisis
Het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen

Duur cursus		

2 dagen of 4 dagdelen

Maatwerk 		

Deze cursus kan voor u op maat worden gemaakt. (branche specifiek)

Certificaat		

Bij goed gevolg ontvangt de cursist een certificaat.

Certificering		

NIBHV, NIKTA, JTI zijn mogelijk

Vooropleiding
			

Voor deze opleiding is een geldig BHV- certificaat
en een bewijs van medische keuring verplicht.

Kosten 		

€ 355.00 excl. BTW

Inschrijven
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2.06 BHV Adembescherming Herhaling
BHV- medewerkers die hun BHV- Adembescherming certificaat willen verlengen,
volgen de herhalingstraining.

De herhalingstraining bevat dezelfde onderdelen als de BHV Adembescherming Opleiding.
De herhalingstraining is praktijkgericht waardoor er veel mogelijkheid is tot het daadwerkelijk
beoefenen van diverse procedures en scenario’s.

Duur cursus		

1 dag of 2 dagdelen

Maatwerk 		

Deze cursus kan voor u op maat worden gemaakt. (branche specifiek)

Certificaat		

Bij goed gevolg ontvangt de cursist een certificaat.

Certificering		

NIBHV, NIKTA, JTI zijn mogelijk

Vooropleiding
			

Voor deze opleiding is een geldig BHV- certificaat Adembescherming
en een bewijs van medische keuring verplicht.

Kosten 		

€ 155.00 excl. BTW

Inschrijven
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2.07 Hoofd BHV
De opleiding Hoofd BHV is bestemd voor iedereen die verantwoordelijk is voor de
uitvoering van het BHV- beleid binnen de organisatie.

Het Hoofd BHV (of Coördinator BHV) is de hoogst leidinggevende binnen de BHV- organisatie,
en maakt de vertaalslag van beleid naar uitvoering. Tevens adviseert het Hoofd BHV
directie en/of management inzake BHV. Veelal maakt het Hoofd BHV deel uit van het
crisismanagementteam. Onderdelen die tijdens deze cursus worden behandeld zijn:

Wet- en regelgeving
Arbobeleid
Taken en eisen BHV
Van RI&E naar organisatie BHV
Organisatievormen bedrijfshulpverlening
Planvorming
Opleiding en oefening

Duur cursus		

3 dagen of 6 dagdelen

Maatwerk 		

Deze cursus kan voor u op maat worden gemaakt. (branche specifiek)

Certificaat		

Bij goed gevolg ontvangt de cursist een certificaat.

Certificering		

NIBHV en JTI zijn mogelijk

Vooropleiding
			

Er is geen specifieke vooropleiding vereist. U dient wel te beschikken
over enige leidinggevende en communicatieve vaardigheden.

Kosten 		

€ 750.00 excl. BTW

Inschrijven
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2.08 BHV Module Alarmmeldingen
De module Alarmmeldingen is bestemd voor iedereen die werkzaam is als
receptiemedewerk(st)er binnen een organisatie waarin de alarmmeldingen bij de
receptie binnen komen.

Als receptiemedewerk(st)er is het van belang te weten hoe u handelt bij een alarmmelding.
De cursus is zeer praktijkgericht, waardoor u bij een alarmmelding in de praktijk direct
adequaat handelt. Onderdelen die tijdens deze cursus worden behandeld zijn:

De alarmorganisatie en de plek van de receptiemedewerk(st)er
Opnemen van een melding
Gesprekstechnieken
Registreren van gegevens
Hulpverleners gericht voorzien van de juiste informatie

Duur cursus		

1 dagdeel

Maatwerk 		

Deze cursus kan voor u op maat worden gemaakt.

Certificaat		

Bij goed gevolg ontvangt de cursist een certificaat.

Certificering		

NIBHV en JTI zijn mogelijk.

Vooropleiding

Er is geen specifieke vooropleiding vereist.

Kosten 		

€ 65.00 excl. BTW

Inschrijven
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2.09 BHV Module Ontruimingsleider
De module Ontruimingsleider is bestemd voor iedereen die door de werkgever is
aangesteld als Ontruimingsleider.

De Ontruimingsleider heeft een belangrijke taak bij een ontruiming. Belangrijk is dat dit
snel en effectief gebeurt zonder dat er paniek ontstaat. Ook dient de Ontruimingsleider
na te gaan of iedereen daadwerkelijk het pand heeft verlaten. Kennis van het gebouw is
hierbij van essentieel belang. Onderdelen die tijdens deze cursus worden behandeld zijn:

Het organiseren van de ontruiming, begrippen en procedures
Het leiding geven en aansturen aan de ontruimers
Het aangeven van de verzamelplaats
Het bijhouden van een centrale registratie
Het communiceren met overige betrokkenen partijen

Duur oefening

1 dagdeel

Maatwerk 		

Deze cursus kan voor u op maat worden gemaakt.

Certificaat		

Bij goed gevolg ontvangt de cursist een certificaat.

Vooropleiding

Er is geen specifieke vooropleiding vereist.

Kosten 		

€ 65.00 excl. BTW

Inschrijven
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2.10 BHV Module Gevaarlijke Stoffen
De module Gevaarlijke Stoffen is bestemd voor BHV’ers die werken in een omgeving
waarin zij veelvuldig in contact (kunnen) komen met gevaarlijke stoffen.

Tijdens deze cursus leert de cursist om te gaan met de risico’s en gevaren van deze gevaarlijke stoffen.  Als namelijk goed bekend is wat de gevaarlijke eigenschappen zijn van een
stof én er wordt vervolgens op de juiste manier met die stof omgegaan, dan kan het risico
heel klein gehouden worden. Onderdelen die tijdens deze cursus worden behandeld zijn:

Wet- en regelgeving
Herkenning van gevaarlijke stoffen
Effecten van gevaarlijke stoffen
Persoonlijke beschermingsmiddelen
Bronbestrijding

Duur cursus		

1 dag of 2 dagdelen

Maatwerk 		

Deze cursus kan voor u op maat worden gemaakt. (branche specifiek)

Certificaat		

Bij goed gevolg ontvangt de cursist een certificaat.

Certificering		

NIBHV en JTI zijn mogelijk.

Vooropleiding

Voor deze opleiding is een geldig BHV- certificaat verplicht.

Kosten 		

€ 155.00 excl. BTW

Inschrijven

17

2.11 BBMI (Beheerder Brandmeldinstallatie)
Voor medewerkers welke binnen een organisatie zijn belast met de bediening, de
periodieke controle en het preventief onderhoud van een brandmeldinstallatie zoals
staat beschreven in de NEN2654.

Tijdens deze opleiding krijgt u tal van tips en adviezen voor het beheren en onderhouden
van de BMI. Onderdelen die tijdens deze cursus worden behandeld zijn:

Brandmeldinstallaties en de rol van de beheerder
Het doel, belang en de techniek van een brandmeldinstallatie
De taken van de beheerder

Duur cursus		

1 dag of 2 dagdelen

Maatwerk 		

Deze cursus kan voor u op maat worden gemaakt.

Certificaat		

Bij goed gevolg ontvangt de cursist een certificaat.

Certificering		

NIBHV en JTI zijn mogelijk.

Vooropleiding

Er is geen specifieke vooropleiding vereist.

Kosten 		

€ 265.00 excl. BTW

Inschrijven
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Reanimatie & AED
Op het werk, bij een sportclub of op straat, het kan zomaar ineens gebeuren.
Iedere week worden ongeveer 300 mensen buiten het ziekenhuis door een plotselinge
hart- of circulatiestilstand getroffen. Na 6 minuten treedt er blijvend letsel op, en een
ambulance is meestal niet op tijd. Het slachtoffer is dus afhankelijk van mensen zoals u.
Tijdens deze cursus leert u hoe u moet handelen wanneer iemand wordt getroffen door
een plotselinge hart- of circulatiestilstand. U krijgt heldere uitleg over het gebruik van een
AED en hoe te reanimeren bij zowel volwassenen (BLS) als bij kinderen (PBLS).
Bij JTI kunt u de volgende opleidingen volgen:
Reanimatie & AED Opleiding
Reanimatie & AED Herhaling
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3.01 Reanimatie & AED Opleiding
Voor iedereen die wil leren reanimeren.

Bij een hartstilstand is er acuut levensgevaar, en is het belangrijk om direct te starten met
reanimeren om de bloedsomloop en ademhaling over te nemen. Met reanimeren stelt u de
hersenfunctie veilig en overbrugt u de tijd tot de ambulance er is. Onderdelen die tijdens
deze cursus worden behandeld zijn:

Controle van het bewustzijn
Controle van de ademhaling
Alarmeren
Het geven van borstcompressies
Beademen
De AED
Heimlich Manoeuvre

Duur cursus		

1 dag of 2 dagdelen

Maatwerk 		

Deze cursus kan voor u op maat worden gemaakt. (branche specifiek)

Certificaat		

Bij goed gevolg ontvangt de cursist een certificaat.

Certificering		

NIBHV, NIKTA, EFR, NRR, Oranje Kruis en JTI zijn mogelijk.

Vooropleiding

Er is geen specifieke vooropleiding vereist.

Kosten 		

€ 115.00 excl. BTW

Inschrijven
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3.02 Reanimatie & AED Herhaling
		
Iedereen die zijn/haar reanimatie- certificaat wil verlengen, volgt de herhalingstraining.

De herhalingstraining bevat dezelfde onderdelen als de reanimatie- opleiding.
De herhalingstraining is praktijkgericht waardoor er veel mogelijkheid is tot het
daadwerkelijk beoefenen van de diverse scenario’s.

Duur cursus		

1 dagdeel

Maatwerk 		

Deze cursus kan voor u op maat worden gemaakt. (branche specifiek)

Certificaat		

Bij goed gevolg ontvangt de cursist een certificaat.

Certificering		

NIBHV, NIKTA, EFR, NRR, Oranje Kruis en JTI zijn mogelijk.

Vooropleiding

Voor deze opleiding is een geldig reanimatie- certificaat verplicht.

Kosten 		

€ 90.00 excl. BTW

Inschrijven

21

VCA
De Arbowet stelt dat werkgevers verplicht zijn te zorgen voor de veiligheid
van derden die zich binnen het bedrijf bevinden. Kennis van de veiligheidsvoorschriften is dan ook een voorwaarde om op een veilige en verantwoorde
wijze te kunnen werken. Opdrachtgevers kunnen daarom eisen dat uw
personeel beschikt over het diploma Basisveiligheid VCA. Van leidinggevenden
kunnen zij bovendien eisen dat zij het diploma Veiligheid voor Operationeel
Leidinggevenden hebben behaald.
Bij JTI kunt u de volgende opleidingen volgen:
VCA Basis Opleiding
VCA VOL Opleiding
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4.01 VCA Basis Opleiding
Voor medewerkers van bedrijven die werkzaam zijn in de bouw, metaal,
(petro) –chemische industrie, Electro, transport en logistiek.

De VCA Basis Opleiding geeft cursisten inzicht in het begrip veiligheid. De VCA Basis
Opleiding laat zien wat achterliggende oorzaken kunnen zijn van ongevallen. Onderdelen
die tijdens deze cursus worden behandeld zijn:
Wet- en regelgeving
Ongevallentheorie
Gevaarlijke stoffen
Brand- en explosiegevaar
Gereedschap
Hijs en Hefwerktuigen
Werken op hoogte
Werkvergunningen en besloten ruimten
Persoonlijke beschermingsmiddelen

Duur cursus		
			

VCA Basis Opleiding: 2 dagen of 4 dagdelen
VCA Basis Opleiding E-learning: 1 dag of 2 dagdelen

Maatwerk 		

Deze cursus kan voor u op maat worden gemaakt. (branche specifiek)

Diploma		

Bij goed gevolg ontvangt de cursist een diploma.

Certificering		

NIBHV en NIKTA zijn mogelijk.

Vooropleiding

Er is geen specifieke vooropleiding vereist.

Kosten 		

€ 195.00 excl. BTW

Inschrijven
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4.02 VCA VOL Opleiding
Voor medewerkers van bedrijven die werkzaam zijn in de bouw, metaal,
(petro) –chemische industrie, Electro, transport en logistiek.

VCA Vol Opleiding geeft cursisten inzicht in het begrip veiligheid, en leert hun hoe ze onveilige situaties kunnen herkennen. Tevens krijgt de cursist inzicht in maatregelen die genomen
dienen te worden om risico’s te vermijden en/of te verkleinen, alsook tools aangereikt om
risico’s inzichtelijk te maken. Onderdelen die tijdens deze cursus worden behandeld zijn:
Wet- en regelgeving
Ongevallentheorie
Leiding geven en veiligheid
Risicobronnen en risicoanalyses
Planvorming
Gevaarlijke stoffen
Brand- en explosiegevaar
Gereedschap
Hijs en Hefwerktuigen
Werken op hoogte
Werkvergunningen en besloten ruimten
Persoonlijke beschermingsmiddelen

Duur cursus		
			

VCA VOL Opleiding: 2 dagen of 4 dagdelen
VCA VOL Opleiding E-learning: 1 dag of 2 dagdelen

Maatwerk 		

Deze cursus kan voor u op maat worden gemaakt. (branche specifiek)

Certificaat		

Bij goed gevolg ontvangt de cursist een diploma.

Certificering		

NIBHV en NIKTA zijn mogelijk.

Vooropleiding
			

Er is geen specifieke vooropleiding vereist. U dient wel te beschikken
over enige leidinggevende en communicatieve vaardigheden.

Kosten 		

€ 195.00 excl. BTW

Inschrijven
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Heftruck
Het besturen van een heftruck brengt risico’s met zich mee. Om lasten veilig
te kunnen verplaatsen met een heftruck is het van belang dat een heftruckchauffeur de mogelijkheden én beperkingen van een heftruck kent. Daarom is
het verplicht dat een chauffeur, ook als deze incidenteel gebruik maakt van de
heftruck, in het bezit is van een geldig heftruckcertificaat.
Bij JTI kunt u de volgende opleidingen volgen:
Heftruck Opleiding
Heftruck Herhaling
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5.01 Heftruck Opleiding
Voor medewerkers die nooit eerder een heftruck- cursus hebben gevolgd.

Tijdens de Heftruck Basis Opleiding leert de cursist een heftruck op de juiste, efficiënte en
veilige manier te bedienen, wordt hij/zij bewust van de risico’s die tijdens de werkzaamheden kunnen optreden, en kan hij/zij gedrag tonen waaruit blijkt dat er niet alleen veiligheidsbewustzijn is, maar daar ook naar wordt gehandeld. Onderdelen die tijdens deze cursus worden behandeld zijn:
Dagelijks onderhoud
Verantwoord en veilig bedienen van de truck
Lastbehandeling
Manoeuvreren
Bewust veiligheid werken

Duur cursus		

1 dag of 2 dagdelen Basis Opleiding E-Learning

Maatwerk 		

Deze cursus kan voor u op maat worden gemaakt.

Diploma		

Bij goed gevolg ontvangt de cursist een certificaat.

Certificering		

JTI

Vooropleiding

Er is geen specifieke vooropleiding vereist. Minimale leeftijd: 16 jaar.

Kosten 		

€ 195.00 excl. BTW Basis Opleiding E-Learning.

Inschrijven
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5.02 Heftruck Herhaling
Medewerkers die hun heftruck- certificaat willen verlengen,
volgen de herhalingstraining.

De herhalingstraining bevat dezelfde onderdelen als de Basis Opleiding Heftruck.
Tijdens de herhalingstraining worden de dagelijkse werkzaamheden zoveel mogelijk
gesimuleerd, waarbij de deelnemers worden bijgestuurd in hun vaardigheden.

Duur cursus		

1 dagdeel Basis Herhaling

Maatwerk 		

Deze cursus kan voor u op maat worden gemaakt.

Certificaat		

Bij goed gevolg ontvangt de cursist een diploma.

Certificering		

JTI

Vooropleiding
			

Er is geen specifieke vooropleiding vereist.
Minimale leeftijd:16 jaar.

Kosten 		

€ 125.00 excl. BTW

Inschrijven
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Veilig omgaan met gevaarlijke stoffen
Gevaarlijke stoffen worden veel gebruikt in de productie van gebruiksartikelen en voedingsmiddelen.
Werken met gevaarlijke (afval)stoffen en/of CMR-stoffen brengt risico’s met
zich mee. Het veilig en verantwoord omgaan met gevaarlijke (afval)stoffen
en/of CMR-stoffen kan dan ook niet genoeg worden benadrukt.
Kleine foutieve handelingen kunnen immers enorme gevolgen met zich
meebrengen. Conform het Arbeidsomstandighedenbesluit dienen alle
personen welke arbeid verrichten met gevaarlijke (afval)stoffen en/of
CMR-stoffen over een zodanige basiskennis te beschikken, dat zij voldoende
in staat zijn de daaraan verbonden gevaren te onderkennen én te voorkomen.
Bij JTI kunt u de volgende opleidingen volgen:
Veilig omgaan met gevaarlijke stoffen
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Veilig omgaan met gevaarlijke stoffen
Voor iedereen die binnen een bedrijf direct of indirect te maken heeft met
gevaarlijke (afval)- stoffen.
Niemand hoopt ooit geconfronteerd te worden met brand en de vervelende ge
Tijdens de cursus veilig omgaan met gevaarlijke stoffen wordt u bewust gemaakt van de gevaren van de verschillende gevaarlijke (afval)stoffen en/of CMR-stoffen en hoe te handelen
tijdens een calamiteit zoals brand of een lekkage. Daarnaast zal er aandacht zijn voor het
herkennen van gevaarlijke (afval)stoffen en/of CMR-stoffen alsmede hoe dergelijke stoffen
veilig dienen te worden opgeslagen.
Wat zijn gevaarlijke stoffen en hoe zijn deze te herkennen
wat zijn de risico’s en gevaren
Opslag- en vervoerseisen
Persoonlijke beschermingsmiddelen
Hoe te handelen bij incidenten

Duur cursus		

2 dagen of 4 dagdelen

Maatwerk 		

Deze cursus kan voor u op maat worden gemaakt. (branche specifiek)

Certificaat		

Bij goed gevolg ontvangt de cursist een certificaat.

Certificering		

JTI

Vooropleiding

Er is geen specifieke vooropleiding vereist.

Kosten 		

€ 355.00 excl. BTW

Inschrijven
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KBL (Kleine blusmiddelen)
De Training Kleine Blusmiddelen is voor medewerkers welke niet zijn opgeleid tot
BHV’er. Het betreft een training in het leren hanteren van kleine blusmiddelen.
Niemand hoopt ooit geconfronteerd te worden met brand en de vervelende ge
Deze training is uitermate geschikt voor o.a. servicemonteurs en medewerkers van bedrijven
met een verhoogd brandrisico. Onderdelen die tijdens deze cursus worden behandeld zijn:
Begrip brand en brandgedrag
Gevaren bij brand
Brandklassen
Blusstoffen

Duur cursus		

1 dagdeel

Maatwerk 		

Deze cursus kan voor u op maat worden gemaakt. (branche specifiek)

Certificaat		

Bij goed gevolg ontvangt de cursist een certificaat.

Certificering		

JTI

Vooropleiding

Er is geen specifieke vooropleiding vereist.

Kosten 		

€ 65.00 excl. BTW

Inschrijven
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advies en verkoop
Advies
Heeft uw organisatie behoefte aan een BHV plan, Ontruimingsplan, RI&E,
een QuickScan om de veiligheidssituatie van uw bedrijf in beeld te brengen, een
vluchtwegplattegrond of veiligheidsaudit? JTI advies kan dit voor uw organisatie
verzorgen.
Daarnaast kunnen wij u in relatie tot veiligheid van dienst zijn met het vaststellen
van het gewenste ambitieniveau, het trainen van uw medewerkers tot het periodiek
controleren van alle veiligheidsvoorzieningen. Dit alles op zo’n manier dat alle
maatregelen op een logische en efficiënte wijze elkaar versterken om te komen
tot een maximaal veiligheidsrendement. Onze kennis is uw veiligheid.
Met de expertise van JTI advies bouwt u aan een betrouwbare werkomgeving.
Goede adviezen gebaseerd op innovatie en ervaring. Onze adviseurs werken vanuit
uw behoefte en bedrijfsfilosofie. Het antwoord op uw vraagstuk is daarmee altijd
maatwerk. Concreet, praktisch en kwalitatief. Met de adviezen van onze adviseurs
kunt u verder. In veiligheid én zekerheid.
Neem geheel vrijblijvend contact met ons op voor het bespreken van de
adviesmogelijkheden voor uw organisatie.

Verkoop
Naast training en advies kunt u bij JTI verkoop ook terecht voor materialen
en middelen voor uw EHBO, BHV en Veiligheidsorganisatie zoals een
AED, EHBO-koffer, Brandblusser, Evacuatiematras of Veiligheidsvest.
Het verlenen van goede service en advies hierbij is voor ons een vanzelfsprekendheid.
Onze medewerkers beschikken dan ook over een grote product- en marktkennis,
en kunnen u adviseren welke materialen/middelen u nodig heeft voor uw EHBO, BHV,
en Veiligheidsorganisatie.
JTI verkoop levert niet alleen aan bedrijven en instellingen, maar ook aan particulieren.
Voor meer informatie omtrent ons productaanbod en/of het bestellen van uw producten kunt u geheel vrijblijvend contact met ons opnemen.
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opleidingsinstituut
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