
VR: Onderdeel van de nieuwe 
NEN-trainingen

Virtual-realityscenario’s en interactieve lessen zijn 
onderdeel van de nieuwe aanpak voor de NEN 
3140-trainingen van Cbt. In dit artikel wordt dieper 
ingegaan op deze innovatieve manier van trainen en 
hoe dat in tijden van corona uitkomsten biedt voor 
bedrijven en deelnemers. 

Trainen op het gebied van veiligheid draait niet 
alleen om theoretische kennis en het halen van een 
certificaat. Het draait allemaal om het veilig kunnen 
werken op de werkvloer. Omdat praktijkopstellingen 
niet altijd de werkelijkheid nabootsen en fabrieken 
niet stilgelegd kunnen worden, heeft Cbt een nieuwe 
en innovatieve manier van trainen ontwikkeld. Door 
de inzet van virtual reality kunnen deelnemers in 
een gecontroleerde omgeving keuzes maken en de 
gevolgen daarvan zien, zonder dat zij of anderen 
gevaar lopen. Ook interactieve lessen passen hierbij. 
In combinatie met scenario’s op hun smartphone 
kunnen deelnemers in verschillende situaties laten 
zien wat hun handelen is. 

Ook nu, in coronatijd, zijn ontwikkeling en training 
heel goed mogelijk. Veiligheid is belangrijker dan 
ooit. Daarom zijn de trainingen van Cbt veilig op 
1,5 meter afstand te doen en wordt er ook gebruik 
gemaakt van e-learning en online webinars.

VR
Door gebruik te maken van virtual reality kunnen 
deelnemers op een veilige manier in een virtuele 
situatie werkzaamheden uitvoeren. Denk bijvoorbeeld 
aan het vervangen van een mespatroon in een 
klapscheider of laten zien wat ze zouden doen bij 
bijvoorbeeld brand of lekkage. Op deze manier krijgen 
deelnemers de kans om op een veilige manier in een 
gecontroleerde situatie keuzes te maken.

E-learning, webinars en interactieve lessen
Met de digitale leeromgeving van Cbt kunnen
deelnemers in hun eigen tijd en overal leren. Ook
wordt e-learning gebruikt als aanvulling op de
interactieve praktijklessen. Deze lessen worden
klassikaal gegeven of gaan via webinars online.
Hierbij wordt er dieper op de theorie ingegaan en
worden er verschillende vraagstukken behandeld over
bijvoorbeeld veiligheid en communicatie. Ook kunnen
de deelnemers vragen stellen die ze hebben.

Benieuwd naar de mogelijkheden?
Twijfel je over het opleiden van medewerkers in deze 
tijd? Neem dan gerust contact op met Cbt. Opleiden is 
ook in tijden van corona, met de juiste maatregelen, 
heel goed mogelijk. Cbt kijkt graag samen met jou 
naar de mogelijkheden voor jouw organisatie. Neem 
contact op door te bellen naar 0800 – 228 72 46 of via 
mail naar info@resultaatuitopleiden.nl.
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