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Provinciaal Veiligheidsinstituut. Goedkeuring reglement voor
de opleidingen Preventieadviseur Niveau 2 en Niveau 3 en
TMB (tijdelijke of mobiele bouwplaats). Goedkeuring.

Toepasselijk Actieplan: Veiligheid verhogen via informeren, vormen en
sensibiliseren en bouwen aan een netwerk.
Actie: We richten kwalitatief hoogstaande open opleidingen in voor professionelen
inzake welzijn op het werk waarbij praktijk en preventiebeleving centraal staan,
ofwel via eigen aanbod, ofwel door samen te werken met partners in de sector.
Voor de verschillende open opleidingen (met getuigschrift) die het PVI organiseert
bestonden tot voor kort drie verschillende reglementen, met soms erg complexe en
onderling afwijkende bepalingen. Voor de cursist was dit wellicht niet altijd
duidelijk. Omdat het PVI transparantie en klantvriendelijkheid hoog in het vaandel
draagt, houden we de regelgeving graag zo beknopt en helder mogelijk, zonder
afbreuk te doen aan de juridische correctheid.
Uit de drie bestaande reglementen hebben we een gemeenschappelijke stam
gedistilleerd, met daarnaast drie aparte aanvullende bepalingen (annexen) die
specifiek zijn voor de verschillende opleidingen, nl.:
-

Aanvullende vormingen Niveau II voor preventieadviseurs;
Basiscursus Veiligheidskunde Niveau III;
Upgrade-opleiding voor veiligheids- en gezondheidscoördinatoren
tijdelijke of mobiele bouwplaatsen.

op

In het reglement staan de studievoorwaarden en afspraken waartoe de cursist en
het PVI zich verbinden in de vermelde opleidingen. Het reglement is raadpleegbaar
op de website www.provincieantwerpen.be en de cursist ontvangt op de eerste
cursusdag een geprint exemplaar tegen handtekening voor ontvangst.
Het reglement Opleidingen wordt rechtsgeldig voor alle vermelde opleidingen die
starten vanaf 1 oktober 2017.
Naast het opleidingsreglement heeft het PVI ook een brochure die de cursisten op
de eerste cursusdag ontvangen. Deze onthaalbrochure bevat informatie van
praktische aard over de studie en organisatie, en geeft ook meer uitleg over de
werking van de provincie en het PVI. Omdat die brochure meermaals per jaar wordt
geactualiseerd en geen reglementair karakter heeft, wordt zij niet aan de
provincieraad voorgelegd.
Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 7 september 2017.

De provincieraad van Antwerpen,
Gelet op het Provinciedecreet van 9 december 2005, artikel 42-43;
Op voorstel van de deputatie,
BESLUIT:
Enig artikel:
De provincieaard keurt het voorgestelde reglement voor open opleidingen van het
PVI goed.
Bijlage: Reglement open opleidingen PVI

