Veilig werken langs de weg
snelwegen en binnen de
bebouwde kom /binnenwegen



Om veilig wegwerkzaamheden te kunnen verrichten zoals onderhoud aan
wegen, installaties, lantaarnpalen, groenvoorziening en dergelijke moeten
wegwerkers en uitvoerders de risico’s kunnen inschatten van voorbij
rijdende voertuigen. Bestuurders van voertuigen spelen hierbij een
belangrijke rol waar het gaat om rijgedrag en agressie. Daarom is het
belangrijk dat wegwerkers alles doen om risico’s te voorkomen en altijd
alert te zijn op mogelijke risicovolle situaties.



Het cursuspakket
Er is een verschil in het werken aan of langs wegen binnen de bebouwde
kom/binnenwegen of aan of langs snelwegen. Er zijn drie verschillende
cursuspakketten:
•
Cursuspakket voor alle wegwerkzaamheden
•
Cursuspakket voor de bebouwde kom/binnenwegen
•
Cursuspakket voor snelwegen
De training wordt afgesloten met een digitaal theorie-examen. Dit levert een
certiﬁcaat en pas op.
Voor wie is dit pakket bestemd
Dit pakket is bestemd voor iedereen die een certiﬁcaat wil behalen om aan
te kunnen tonen over voldoende kennis te beschikken. Kandidaten
doorlopen stap voor stap de richtlijnen die zijn vastgesteld in de Bouw CAO,
artikel 70. De richtlijnen zijn opgesteld door CROW en gepubliceerd in het
Handboek wegafzetting.
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Vraag

Onderdelen

Het trainingspakket bestaat uit:
6 modules inclusief audio
Digitaal handboek
Theorie-examen
Certiﬁcaat & pas in creditcard formaat
De onderdelen zijn afhankelijk van de keuze voor een van de drie pakketten.

Het cursuspakket werkt zowel op PC als op tablet.

Hoe werkt het?
Ga naar de website wegendirect.nl om kandidaten aan te melden (organisaties die
de PlusPort Academy hebben, kunnen via de eigen academy de training boeken)
Kandidaten ontvangen inloggegevens en kunnen direct starten
Bij het behalen van het online theorie-examen wordt aan kandidaten een certiﬁcaat
en pas opgestuurd

Het merk wegendirect.nl werd door PlusPort B.V. gelanceerd.
PlusPort B.V. ontwikkelt en distribueert online trainingen en academy software via
internet voor haar nationale en internationale klanten en cursisten. PlusPort is
marktleider op het gebied van veiligheidstrainingen in verschillende branches.

Kosten per kandidaat, exclusief BTW
-

Digitaal cursuspakket inclusief online theorie-examen
Certiﬁcaat & pas

Veilig werken langs de weg binnen de bebouwde kom, € 99,Veilig werken langs de weg snelwegen, € 99,Veilig werken langs de weg totaal, € 149,-



Huur

Wilt u het pakket Veilig werken langs de weg huren voor al uw medewerkers? Dat
kan. U huurt het pakket voor een periode van 3 jaar. Een voorbeeld: u heeft 100
medewerkers: de kosten per jaar bedragen € 3.700,-, exclusief BTW.





Wilt u meer informatie of een offerte?
Bel dan met PlusPort BV: +31 070 322 90 90 of
mail naar customersupport@plusport.com


PlusPort B.V.

Gevers Deynootweg 61
2586 BJ Den Haag
Nederland

