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Opleidingen

Begin 2019 is diverse regelgeving (ADR/ADN/RID/IMDG) voor het vervoer van gevaar-
lijke stoffen voorzien van de tweejaarlijkse update. Dat betekent dat er bij de diverse 
ondernemingen ook weer gekeken moet worden naar de verplichte opleidingen en de 
herhalingen van opleidingen.

Cor Schaatsbergen

Een veelvoorkomende vraag vanuit het bedrijfsleven is 
hoelang de certificaten van de verschillende opleidingen 
geldig zijn. Hiervoor moet er gekeken worden naar de 
verschillende opleidingen: een aantal opleidingen is bij 
wet- en regelgeving vast gedefinieerd en aan de 
certificaten die behaald worden met deze opleidingen 
zit ook een officiële geldigheidsduur; voor andere 
opleidingen is dit minder duidelijk of niet aangegeven.

Vast gedefinieerd
Opleidingen die ‘vast gedefinieerd’ zijn, zijn onder meer 
te vinden in hoofdstuk 1.8 van het ADR/RID/ADN. Het 
betreft hier de functie van veiligheidsadviseur, die 
verplicht is voor “elke onderneming waarvan de 
bedrijvigheid het vervoer van gevaarlijke stoffen over de 
weg, spoor of binnenwateren, of de met dit vervoer 
samenhangende aanbieden, verpakken, beladen, vullen 
of lossen omvat”. Voor de veiligheidsadviseur bestaat 
een aparte opleiding, die ongeveer een week duurt en 
wordt afgesloten met een examen bij het CBR (zie 
bladzijde 10 in dit nummer). Het certificaat behaald voor 
deze opleiding heeft een geldigheidsduur van vijf jaar. 
De term ‘aanbieden’ is pas vanaf 2019 opgenomen in de 
omschrijving in ADR 1.8. Dit kan na het verstrijken van de 
overgangstermijn een impact hebben voor onder meer 
de zogenoemde ‘papieren afzenders’: zij moeten dan 
ook gebruik gaan maken van een veiligheidsadviseur. 
Denk bij papieren afzenders onder meer aan de 

expediteurs die vanaf kantoor alles organiseren en de 
vervoersdocumenten opmaken, maar feitelijk de 
gevaarlijke stoffen niet zien en behandelen. Zij worden 
echter wel als afzender gezien.

Ook de ADR-Chauffeur is een vast gedefinieerde 
opleiding. Deze komt voort uit Deel 8, hoofdstuk 8.2 van 
het ADR: ‘Opleiding van de bemanning van het voer-
tuig’, en dan met name 8.2.1 met betrekking tot de 
‘bestuurder’. Zo is er ook de deskundige in het ADN Deel 
8, hoofdstuk 8.2. Dit is de opleiding voor de persoon die 
een speciale kennis heeft van het ADN. De examens voor 
deze twee opleidingen worden door of namens het CBR/
CCV afgenomen en het certificaat heeft een geldigheid 
van vijf jaar. 

De IATA-opleidingen met betrekking tot gevaarlijke 
stoffen hebben een geldigheid van twee jaar. Dit zijn 
opleidingen met een vanuit het bevoegd gezag 
voorgeschreven examen. Deze examens worden 
namens het ministerie van I&W afgenomen door een 
door dit ministerie erkende opleider. Aan het certificaat 
is een geldigheid aangegeven conform de vereisten 
zoals die in de IATA DGR vermeld staan. In hoofdstuk 
1.5.0.3 van de IATA DGR wordt aangegeven dat herhaling 
van training binnen 24 maanden moet plaatsvinden. 
Hieraan is dan de geldigheidsduur van twee jaar van het 
certificaat van de luchtvaartopleidingen gekoppeld.

Opleidingen, bijscholing  
en bewustwordings
trainingen

Gevaarlijkestoffenonderwijs in beweging

De opleiding ADR 
Chauffeur is voorge-
schreven in ADR 8.2 
(bron: Shutterstock)
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Een andere opleiding, die een vaste geldigheidsduur van 
vijf jaar heeft, is Vakbekwaamheid behandeling 
gevaarlijke stoffen. Deze opleiding komt voort uit de 
vereiste tot het hebben van een deskundige vanuit de 
PGS 15, de regelgeving voor de opslag van gevaarlijke 
stoffen en CMR-goederen. Deze opleiding is evenwel 
niet binnen elke RUD (Regionale uitvoeringsdienst) 
aangewezen als verplichting om deskundigheid aan te 
tonen.

1.3-opleidingen en trainingen
Naast deze vast gedefinieerde opleidingen komt het 
merendeel van de gevaarlijke-stoffenopleidingen voort 
uit hoofdstuk 1.3 van de diverse transportregelgevingen. 
Hierin staat aangegeven dat “personen werkzaam …. en 
wier taken betrekking hebben op het vervoer van 
gevaarlijke stoffen, moeten zijn opgeleid …” (ADR/RID/
ADN). In de IMDG-Code staat: “Shore-based personnel 
engaged in the transport ... shall be trained …”. Hoofd-
stuk 1.3 geeft aan dat werknemers minimaal een 
bewustwordingsopleiding moeten hebben gehad en 
– indien van toepassing op de werkzaamheden – een 
functiespecifieke opleiding. 

In tegenstelling tot de vast gedefinieerde opleidingen 
die hiervoor genoemd zijn, laat de regelgeving veel 
ruimte aan eigen interpretatie over de invulling van deze 
opleidingen. In hoofdstuk 1.3 van ADR/RID/AND wordt 
hier geen instructie voor gegeven. De IMDG-Code 
daarentegen doet in hoofdstuk 1.3.1.5 wel een aanbeve-
ling voor bepaalde functies. Deze aanbeveling is een 
handreiking; de IMDG-Code stelt niet verplicht dit 
trainingsvoorstel te volgen. Een eigen invulling mag dus 
ook. Dit in tegenstelling tot de IATA DGR. De IATA DGR 
geeft een specifieke invulling aan in categorieën van 
functies in hoofdstuk 1.5. Tabel 1.5.A geeft de minimale 
trainingsvereisten aan.

Ondernemingen stellen regelmatig over opleidingen 
volgens hoofdstuk 1.3 aan opleiders de vraag wat de 
geldigheidsduur van de certificaten is. De regelgeving 
geeft zelf geen geldigheidsduur op voor de certificaten. 
In hetzelfde hoofdstuk 1.3 wordt aangegeven dat de 
“opleiding” periodiek moet worden aangevuld met 
bijscholingscursussen. Vanwege de tweejaarlijkse 
wijziging/update van deze regelgeving, kennen de 
meeste opleiders daarom een geldigheidsduur van twee 
jaar toe aan hun certificaten. Bij elke tweejaarlijkse 
update van de regelgeving dient dan een herhalingscur-
sus gevolgd te worden. Dit is dus geen wettelijke 
vereiste, maar de inspectie controleert wel of er 
regelmatig getraind wordt en kijkt soms ook naar de 
inhoud van de training. Bij deze opleidingen vanuit 
hoofdstuk 1.3 ligt er voor opleiders samen met op-

drachtgevers een taak om maatwerk op bedrijfsniveau 
te creëren, zodat de opleidingen bedrijfsspecifiek en 
functiespecifiek verzorgd kunnen worden.

Veiligheidsbewustzijn
Ondernemingen hebben daarnaast de verplichting tot 
het creëren van veiligheidsbewustzijn. Opleiden is 
gelukkig bij veel ondernemingen niet meer het sluitstuk 
in de begroting. Bij het uitkomen van nieuwe edities van 
de regelgeving is het goed te merken dat naast de 
functiespecifieke opleidingen ook bewustwordingstrai-
ningen de aandacht hebben. Veel ondernemingen 
pakken de verplichting tot bewustwordingstraining op 
binnen hun eigen organisatie door toolboxmeetingen of 
anderszins. Voor deze 1.3-trainingen is ook niet voorge-
schreven dat ze geëxamineerd moeten worden. Andere 
ondernemingen nemen contact op met hun opleiders 
om een en ander op te frissen of nieuwe opleidingen in 
gang te zetten. Of om voor de invulling van de trainings-
vereiste een stuk maatwerk te creëren. Hierbij moet 
opgemerkt worden dat ook veiligheidsbewustzijn op 
een (steeds) hoger niveau staat binnen de verschillende 
ondernemingen. De wijze van invulling hiervan verschilt 
echter ook, afhankelijk van de beschikbare middelen.

Vanuit diverse ministeries wordt het verhogen van 
veiligheidsbewustzijn gestimuleerd, ook door toezicht te 
houden. Denk aan het ministerie van I&W, met de 
inspectiedienst ILT, maar ook bijvoorbeeld het ministerie 
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). SZW kijkt 

Etikettering kan goed 
geleerd worden met 
een ICT-toepassing 
(bron: archief)
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Vraag vrijblijvend inlichtingen!
www.aokbv.nl

Wijngaardstraat 51
4461 DB  Goes

T. 0113 - 25 06 37
E. info@aokbv.nl 

AOK bv is een vooraanstaand 
opleider in cursussen over gevaarlijke 

stoffen en heeft hoge slagingspercentages.

Onze opleidingen worden verzorgd door eigen 
vakdocenten met elk een ruime ervaring.
 
Een greep uit onze opleidingen:
• Middelbare Gasmeetkunde (MGK)
• Medewerker gevaarlijk afval A
• Veiligheidsadviseur, alle modaliteiten
• Tankreiniging

vanuit arbo-perspectief ook naar het veilig werken met 
gevaarlijke stoffen en naar de aanwezige kennis hiervoor 
bij de werknemers in een bedrijf. Regionale Uitvoerings-
diensten en veiligheidsregio’s spelen hierin ook een 
belangrijke rol.

Zoals eerder aangegeven kunnen ondernemingen een 
groot deel van de opleidingen van hoofdstuk 1.3 zelf 
invullen (bewustwording, herhaling door toolbox), maar 
nu de economie weer verder aantrekt wordt ook meer 
gekeken naar het uitbesteden van de opleidingen. 
Opleiden is een vak en niet elke onderneming heeft 
werknemers die dat vak beheersen. Ook geldt hier dat 
vreemde ogen dwingen. Voor opleiders ligt hier een 
mooie uitdaging. Als steeds meer ondernemingen deze 
opleidingen buiten de deur plaatsen, is het van belang 
dat de opleiders zich ook verdiepen in die ondernemin-
gen en de werknemers. Niet alleen wat betreft de inhoud 
van de opleidingen, maar ook op didactisch gebied en 
maatwerk wordt steeds meer verlangd van een opleider. 

21st Century Skills
Het begrip 21st Century Skills heeft binnen de onderwijs-
wereld steeds meer een impact op de manier van leren 
en de wijze van opleiden. Het is een breed begrip dat 
een aantal algemene competenties aanduidt die 
belangrijk zijn in de huidige kennis- en netwerksamenle-

ving. De tijd van PowerPoint-presentaties waarin de 
lesstof opgesomd wordt, is nog steeds een gegeven. 
Maar de nieuwe generatie wordt op school klaarge-
stoomd voor de kennissamenleving/kenniseconomie. 
ICT, dat een onderdeel is van 21st Century Skills, is een 
belangrijk onderdeel van de huidige didactiek. De jeugd 
groeit hiermee op en het wordt een “normaal” gegeven 
voor hen.

Ook de opleiders gevaarlijke stoffen zullen zich hieraan 
moeten aanpassen of zich moeten onderscheiden op het 
gebied van 21st Century Skills in hun opleidingen. Zij 
zullen zich hiermee (verder) op het didactisch vlak 
moeten begeven. Immers, de werknemer die van kinds 
af aan gewend is om met en via ICT-toepassingen te 
leren, zal moeite hebben met alleen een PowerPoint-
presentatie. De opleidingen zullen interactiever gaan 
worden. Niet alleen met filmpjes in de lessen, maar ook 
door gebruikmaking van andere ICT-faciliteiten. In het 
regulier onderwijs wordt bijvoorbeeld al veel gebruik 
gemaakt van Kahoot, Socrative, Padlet en andere 
ICT-voorzieningen. Flipping The Classroom is geen 
onbekende in onderwijsland: het (t)huiswerk en het 
schoolwerk worden met elkaar verwisseld. Deze vormen 
van interactiviteit zie je ook binnen de kring van 
opleiders steeds vaker naar voren komen. Een kennisquiz 
met Kahoot en elektronische notitieborden als Padlet 

De uitgaven ADR 2019 en ADN 2019 bieden u:
→ een compleet en actueel handboek
→ inclusief tabellen en Nederlandse regelgeving
→ in twee delen
→ op A4-formaat

Het ADR en ADN 2019 
worden per 1 juli verplicht… 
hebt u deze nieuwe regelgeving al in huis?

Binnenkort te verwachten.
Alvast bestellen? Ga naar www.sdu.nl 
en zoek op ‘ADR 2019’ of ‘ADN 2019’
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Vervoer gevaarlijke stoffenover de binnenwateren

In het adn 2019 vindt u de volledige Europese wetgeving 

met betrekking tot het vervoer van gevaarlijke stoffen over 

de binnenwateren. Hierin zijn met ingang van 1 januari 

2019 weer een aantal belangrijke wijzigingen doorgevoerd 

die in deze uitgave, bestaande uit twee delen, zijn verwerkt. 

In boek 2 staan de tabellen a, b en c. De overige wetgeving 

staat in boek 1.Het adn 2019 is daardoor een compleet en actueel hand-

boek voor al diegenen die betrokken zijn bij de processen 

rondom het vervoeren van gevaarlijke stoffen over de 

binnenwateren. Beide boeken van deze uitgave mogen 

bovendien gebruikt worden bij het schriftelijk examen 

veiligheidsadviseur adn en zijn dus zeer geschikt voor 

het gebruik bij opleidingen op het gebied van het vervoer 

van gevaarlijke stoffen over de binnenwateren.Het adn 2019 biedt u een volledige weergave van:
• adn 2019
•  vbg – Regeling vervoer over de binnenwateren van 
gevaarlijke stoffen• wvgs – Wet vervoer gevaarlijke stoffen

• bvgs – Besluit vervoer gevaarlijke stoffenKortom: de uitgave is een must voor iedereen die op de 

hoogte moet zijn van de regels voor het (internationaal) 

vervoer van gevaarlijke stoffen over de binnenwateren!
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zijn hier voorbeelden van. Maar ook VR (Virtual Reality) 
begint steeds meer zijn intrede te doen. Bijvoorbeeld 
het trainen van een calamiteit kan in VR gedaan worden. 
Of het merken en etiketteren van verpakkingen. 
Augmented reality in de lesboeken begint ook voorzich-
tig aan (meer) gebruikt te worden. Augmented reality is 
bijvoorbeeld content die met het inscannen van een 
QR-code met de camera van de smartphone op te 
roepen is op het scherm.  

Het interactief maken van de opleidingen en het 
combineren van opleidingsmethodieken is een vereiste 
aan het worden. Steeds meer ondernemingen bepalen 
de keuze van een opleider door ook de didactische 
kwaliteiten van de opleiders in ogenschouw te nemen. 
Daarom moet die opleider zich blijven oriënteren op 
hetgeen zich aan onderwijstechnieken en aanwijzingen 
voordoen binnen het reguliere onderwijs.

E-Learning
E-learning en blended learning zijn methodes van 
opleiden die een aantal jaar geleden zijn geïntroduceerd 
en verder zijn ontwikkeld. Deze manieren van opleiden 
kunnen een goede aanvulling zijn binnen het totale 
aanbod van kennisoverdracht. Korte trainingen, zoals 
bijvoorbeeld bewustwording, lenen zich hier prima voor. 
Hierbij moet opgemerkt worden dat blended learning, 
dit is: de combinatie van e-learning en contactonderwijs, 
steeds meer de voorkeur gaat krijgen boven alleen 
e-learning. Een voorbeeld is een herhalingsopleiding 
Veiligheidsadviseur. Daarbij kan, voorafgaand aan de 
klassikale bijeenkomsten, een e-learningmodule de alge-
mene kennis weer opfrissen. Hier hoeft dan klassikaal 
niet veel tijd meer aan besteed te worden: de deelne-
mers hebben dit voorafgaand aan de klassikale sessies 
dan al op eigen gelegenheid gedaan.

De kracht van herhaling is binnen de reclamewereld een 
bekende uitdrukking. Ook binnen het onderwijs geldt 
dit principe. Het opleiden van werknemers moet geen 
momentopname worden, maar uiteindelijk is een van de 
doelen dat de kennis blijft ‘hangen’ en daardoor 
effectiever wordt en het veiligheidsbewustzijn wordt 
verhoogd. Hiertoe is herhalen noodzakelijk. Zoals 
hiervoor beschreven ligt deze herhaling besloten in de 
diverse regelgevingen. Een ander punt is tussentijds 
herhalen van kennis. Ook hier kan de ICT een grote rol 
spelen: korte e-learningmodules, vragen-apps op de 
smartphone, online trainingsportals met korte films 
kunnen middelen zijn om herhaling te realiseren en 
activering van kennis te ondersteunen.

Tot slot nog een paar ontwikkelingen in het onderwijs 
rond (vervoer) gevaarlijke stoffen. Inmiddels komt 

binnen de luchtvaart het Competency-Based training 
and assessment (CBT) steeds dichterbij. Hierbij horen 
nieuwe wijzen van opleiden en trainen. Deze zijn volop 
onderwerp van discussie op zowel internationaal als 
nationaal niveau: hoe moet deze CBT eruitzien, hoe 
moet deze afgetoetst worden, wie bepaalt de compe-
tentie van de medewerker? (zie kader ‘Meer informatie’). 

Er zijn momenteel initiatieven gaande om (in beginsel) 
voor Brzo-bedrijven een BRZOVeilig-app te ontwikkelen 
voor smartphone en/of tablet. Deze app zal op verschil-
lende niveaus op permanente basis de kennis van 
werknemers kunnen prikkelen en toetsen. Deze 
ontwikkeling is in de beginfase, maar ziet er veelbelo-
vend uit. Uiteraard is deze gedachte aan een app niet 
nieuw, maar nu slaan diverse partijen – waaronder een 
Brzo-(opslag)bedrijf, opleiders en een risico-inventarisa-
tie-organisatie – de handen ineen om tot deze app te 
komen. Dit is slechts een voorbeeld. Ongetwijfeld zullen 
er bij diverse bedrijven en opleiders smartphone- en 
app-toepassingen voor training de revue passeren of al 
gepasseerd zijn en al gebruikt worden.

Tot slot
Het is goed zich te blijven realiseren dat het opleiden 
van werknemers van groot belang is. De tweejaarlijkse 
wijzigingen in de wetgeving is een goed moment om 
voor ondernemingen het trainings- en opleidingspro-
gramma te updaten. En uiteraard voor de opleiders om 
hier actief een rol in te nemen/houden. 

Calamiteitenbestrijding 
kan ook in Virtual 
Reality geoefend 
worden (bron: 
Shutterstock)

Cor Schaatsbergen is 
docent vervoer en 
opslag gevaarlijke 
stoffen bij Special 
Cargo College 
Rotterdam

Meer informatie
In Gevaarlijke Lading 2-2018 is een artikel verschenen over competency based 
training, en wellicht komt een actualisatie van dit onderwerp in een latere 
editie aan bod: https://www.gevaarlijkelading.nl/magazine/nummer-
2-april-2018


