
Ben je een gecertificeerde NT2-docent en 
geef je regelmatig lessen Taal op de 
werkvloer? Verweef je daarin ook veiligheid 
op de werkvloer? Dan is de training tot SWB-
docent Taal & Veiligheid iets voor jou!

Wat is SWB?
SWB betekent: Start werk, blijf veilig. 
SWB heeft voor allerlei doelgroepen trainingen 
ontwikkeld op het gebied van veiligheid: voor 
mensen met taalproblemen, voor mensen 
die moeite hebben met leren of die een 
arbeidsbeperking hebben.
Met programma’s van SWB leert de deelnemer 
op eigen niveau alles over veilig en gezond 
werken volgens de Arbowet. 

Is SWB een alternatief voor VCA?
Ja. SWB is een ander merk veiligheidstraining 
voor speciale doelgroepen. Met SWB leert de 
deelnemer hoe hij/zij veilig en gezond moet 
werken volgens de Arbowet op eigen niveau. 
Na de lessen is er een SWB-examen. 
Slaagt de deelnemer voor het examen, dan 

ontvangt men een certificaat of een SWB-pasje, 
afhankelijk van het programma dat gevolgd is.
Hiermee kan men laten zien dat men weet hoe 
hij of zij veilig kan werken. 
Er is één beperking: soms eist een werkgever 
VCA, omdat het in de afspraken staat met 
zijn opdrachtgever. Wij gaan graag met de 
werkgever in gesprek over het alternatief SWB.

Welke programma’s heeft SWB?
SWB heeft een aantal programma’s gemaakt om 
veilig en gezond te leren werken voor mensen 
die moeite hebben met de Nederlandse taal. 
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* Beide programma’s zijn ook geschikt voor 
laaggeletterde Nederlanders

Training tot SWB-docent Taal & Veiligheid
met programma’s van SWB: veilig werken voor iedereen



Wat houdt de training tot SWB-docent 
Taal & Veiligheid in?
 1. Je leert alles over de wet- en regelgeving 
 rondom veilig werken (de ARBO-wet).

 2. Je leert de programma’s van SWB kennen: 
 veiligheidsprogramma’s die aangepast zijn 
 aan het taalniveau van jouw cursisten,

 3. Je volgt de e-learning Start Veilig en doet 
 het bijbehorende examen, zodat je de kennis 
 in huis hebt om je cursisten op een deskun- 
 dige manier voor te bereiden op veilig werken,

 4. Je leert hoe je het programma SWB voor 
 anderstaligen in kunt zetten tijdens jouw 
 lessen, 

 5. Je leert hoe je een SWB-les maakt voor 
 jouw cursisten. Daarvoor ontvang je een
 format en 3 kant-en-klare lesvoorbeelden. 

Programma
De training duurt 2 dagdelen. Het programma 
ziet er als volgt uit:

Dagdeel 1: Bewustwording van eigen veiligheid, 
van een veilige werkvloer en van alle regel- en 
wetgeving die belangrijk is voor alle werkenden. 
Huiswerk na dagdeel 1:
• De e-learning Start Veilig geheel doornemen 
om alle kennis over veiligheid op te doen
• Een les over veiligheid maken volgens het 
lesformat.

Dagdeel 2: Examen SWB Start Veilig & vervolg 
over de didactiek rondom SWB anderstaligen en 
Start Veilig. Iedere deelnemer presenteert zijn/
haar les.

Geslaagd voor Start Veilig? Je ontvangt een 
SWB-pasje waarmee je kunt laten zien dat je 
veilig kunt werken. Dit pasje is 5 jaar geldig. Na 
5 jaar moet je opnieuw examen doen.

Goede les gemaakt? Je ontvangt het certificaat 
voor SWB-docent Taal & Veiligheid. Jouw 
les wordt na goedkeuring geplaatst in de 
documentenbox.

Als je aan beide voorwaarden hebt voldaan, 
word je bij SWB geregistreerd als gecertificeerd 
SWB-docent Taal & Veiligheid. Met deze 
certificering kun je voor jouw cursisten licenties 
aanschaffen voor de programma’s SWB 
anderstaligen en Start Veilig. 

Wanneer en waar is de training?
Per training worden er 2 dagdelen gepland 
van ca. 4 uur.
Trainingsdata en locatie worden 
bekendgemaakt via de website van Fiolet 
Taaltrainingen www.fiolet.nl, SWB 
www.startwerkblijfveilig.nl evenals Facebook 
en Linkedin.

Kosten bij minimaal 8, maximaal 
12 aanmeldingen
  INCL BTW

Licentie Start Veilig + examen

+ pasje (5 jaar geldig)  102,50

Licentie SWB anderstaligen  72,-

Toegang tot de documentenbox*   12,10

3 kant-en-klare lesvoorbeelden   gratis 

Vertalingen vaktaalwoorden  

veiligheid in 4 talen gratis

Training 2 dagdelen   142,40

TOTAAL  329,-

Na aanmelding en betaling krijg je een licentie 
van het e-learningprogramma Start Veilig. 
Je kunt dan thuis alvast oefenen. 

Aanmelden kan via de mail: SWB@fiolet.nl

Deze training is voor NT2-docenten die 
geregistreerd staan in het Beroepsregister van 
de BVNT2.

* De documentenbox is een beveiligde omgeving 
waarin SWB-lessen opgeslagen en gedownload 
kunnen worden door gecertificeerde SWB-
docenten Taal & veiligheid.

De genoemde prijzen gelden in 2020
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