
 

  
 

 

                          

 

Kennis, vaardigheden en vakmanschap als unique selling point van uw organisatie. 

Opleiden werkt ! CPC helpt in samenwerking met Normec Training & Education 

ondernemers en managers met een breed opleidingspakket op het gebied van 

kwaliteitszorg, voedselveiligheid en arbeidsomstandigheden. 

 

INLEIDING 

Elke medewerker in de productie heeft invloed op het resultaat van schoonmaken. In deze online 

training leer je hoe je veilig omgaat met reiniging en desinfectiemiddelen en hoe reinigen en 

desinfecteren in de praktijk wordt toegepast. 

 

DOEL 

Na deze training zal de medewerker op de hoogte zijn van de basisprincipes ivm reiniging en 

desinfectie. 

 

DOELGROEP 

De E-learning is opgezet voor productiemedewerkers die te maken hebben met schoonmaken en 

een ieder die behoefte heeft aan basiskennis over reiniging en desinfectie. 

 

INHOUD 

In deze interactieve training leren werknemers hoe er kan gereinigd en gedesinfecteerd worden. 

De volgende punten komen aan bod: 

 Introductie reiniging en desinfectie 

 Micro-organismen 

 Effectief schoonmaken 

 Effectief desinfecteren 

 Verschillende reinigingsmethoden 

 Cirkel van Sinner 

 Veilig werken met schoonmaakmiddelen 

 

De training wordt afgesloten met een eindtoets. Na succesvol doorlopen van de training en 

eindtoets ontvangt de cursist een certificaat. Hiermee kunt u aantoonbaar maken dat uw 

medewerkers getraind zijn. 

 

KOSTEN 

De prijs voor de complete training, inclusief toegang en gebruik van de E-Learning Manager en 

toezenden van het certificaat, is € 39,67 exclusief BTW, zonder minimale afname.  

 

VOORDELEN VAN E-LEARNING 

E-learning is leren via het internet. Hierdoor is de training 24 uur per dag, 7 dagen per week te 

volgen. Alleen een computer met internetverbinding is nodig. De kosten voor een trainer, locatie en 

de niet-productieve uren worden gespaard. In de praktijk blijkt dat medewerkers elkaar op de 

werkplek weten te vinden om de onderwerpen van de training te bespreken. 

 

  

E- Learning   
REINIGING & DESINFECTIE 



OPEN INSCHRIJVINGEN EN IN-COMPANY 

Naast E-learning trainen wij ook klassikaal. Zo organiseren wij jaarlijks verschillende branche 

specifieke trainingen en workshops op basis van Open Inschrijving. Bekijk de actuele data op onze 

website www.CPC.be bij de rubriek Voedselveiligheid. 

 

Ook verzorgen wij maatwerk trainingen. Het voordeel van een maatwerk training is dat deze is 

afgestemd op uw specifieke leerwensen en op de dagelijkse werksituatie van de medewerkers. 

Daarbij kan de training op elke gewenste locatie en op elk moment van de dag plaatsvinden. 

 

INSCHRIJVEN 

Gebruik het inschrijvingsformulier en mail dit naar info@CPC.be  
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