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Algemeen geldend voor alle modules: 
De elearning modules (als onderdeel van de bewustwordingstraining gevaarlijke stoffen ADR) 
bestaan allen uit een filmpje en een toets, en worden bij voldoende kennis (te toetsen via een toets) 
afgerond met de afgifte van een certificaat op naam. U geeft door het volgen van een of meerdere 
modules invulling aan de functie specifieke opleidingseisen (1.3.ADR) per medewerker van uw 
organisatie. 
 
U bent in de gelegenheid gedurende 3 maanden na aankoop, het filmpje een of meerdere keren te 
bekijken, en een certificaat te verkrijgen (indien 8 of meer vragen juist zijn beantwoord). Scoort u 
binnen 3 maanden na aankoop onvoldoende op de toets, dan dient u het filmpje opnieuw te bekijken 
en de toets opnieuw te maken met voldoende goede antwoorden. Dan ontvangt u alsnog een 
certificaat. 
Het certificaat blijft benaderbaar in uw account, toegang tot het filmpje en de mogelijkheid een 
certificaat te behalen vervalt na 3 maanden. Bij onduidelijkheden of problemen kunt u dit aangeven 
via info@jmamilieuadvies.nl. 
 
Hieronder vindt u een overzicht van tarieven van en toelichting op de verschillende elearning 
modules, waarin het onderwerp, de leerdoelen, het resultaat, de duur van de module en de kosten 
worden uitgelegd. 
 
Let wel: de filmpjes is voor individueel gebruik, zie algemene voorwaarden elearning JMA. 
Let wel: de wettelijke bedenktijd en het bijbehorende ontbindingsrecht van consumenten is 
uitdrukkelijk uitgesloten bij door JMA aangeboden elearning trainingen, zie artikel 24 van de 
Algemene Voorwaarden JMA, te downloaden op de website www.jmamilieuadvies.nl. 
Let wel: u bent bekend met de privacyverklaring van JMA, te downloaden op de website 
www.jmamilieuadvies.nl. 
 
De certificaten kunnen worden geupload in een leermanagement systeem. Certificaten kunnen 
worden bewaard door de werkgever voor tenminste de duur dat de medewerker bij de werkgever 
werkzaam is. 
 
De volgende modules worden verwacht: 

- Het verpakken van gevaarlijk afval (m.u.v. UN 3291); 
- Algemeen: Wat zijn gevaarlijke stoffen, ontvangst, beveiliging, ongevallen en melden, eigen 

transport, gebruikt medisch hulpmiddel. 
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Module: het verpakken van ziekenhuisafval (infectieuze afvalstoffen) UN 3291 
 
Leerdoelen: 
U leert door het volgen van het filmpje en het maken van de toets op welke wijze ziekenhuisafval 
(infectieuze stoffen) onder UN 3291 volgens het ADR voorbereid en vervoerd moet worden over de 
openbare weg met een vervoermiddel. Voor details van de module, zie “Resultaat”. 
 
Resultaat: 
U bent bekend met welke afvalstoffen onder UN 3291 mogen worden afgevoerd, hoe u de 
afvalstoffen moet verpakken, de betekenis van de EURAL code, wat een afvalstroomnummer is, 
welke emballage gebruikt mag worden, wat een verpakkingskenmerk is en hoe u kunt bepalen of uw 
afvalstoffen in de betreffende verpakking mogen, wat de eisen inzake kenmerking en etikettering is, 
wat een bergingsverpakking is, hoe u op de juiste wijze een begeleidingsbrief/vervoersdocument 
moet invullen voor afgifte van het afval aan een inzamelaar. Ook raakt u bekend met het sectorplan 
19 behorende bij het Landelijke Afvalstoffen Plan (LAP 3). Na voldoende score (tenminste 8 van de 10 
vragen voldoende beantwoord) ontvangt u een certificaat op naam in uw account. Eventuele 
aanvullende documenten kunnen gedownload worden via een of meerdere links onder het filmpje. 
 
Duur: 
De lengte van de e-learning module film is circa 37 minuten. U kunt tussentijds ook stoppen en 
herstarten met het volgen van de film. Het invullen van de toets kost meestal 5 tot 10 minuten, 
afhankelijk van uw kennis en ervaring. Het downloaden van het certificaat duurt een minuut. 
 
Kosten: 
De kosten per deelnemer voor het volgen van deze module bedraagt €30,00 exclusief 21% BTW. 
Het is ook mogelijk als organisatie verschillende deelnemers verschillende modules te laten volgen; 
in dat geval dient u contact op te nemen met JMA voor een offerte op maat. 
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Module: het verpakken van diagnostische monsters (infectieus materiaal) UN 3373 (BIOLOGISCHE 
STOF, CATEGORIE B) 
 
Leerdoelen: 
U leert door het volgen van het filmpje en het maken van de toets op welke wijze diagnostische 
monsters (infectieus materiaal) onder UN 3373 volgens het ADR voorbereid en vervoerd moet 
worden over de openbare weg met een vervoermiddel. Voor details van de module, zie “Resultaat”.  
 
In deze e-learning wordt bedoeld met diagnostische monsters: patiëntenmonsters: dit zijn monsters 
die rechtstreeks worden verkregen van mensen of dieren, inclusief, echter niet beperkt tot 
uitgescheiden of afgescheiden stoffen, bloed en bestanddelen daarvan, weefsel en uitstrijkjes van 
weefselvloeistof, alsmede lichaamsdelen, die worden vervoerd voor doeleinden van research, 
diagnose, onderzoeksactiviteiten, behandeling van ziekten en preventie (2.2.62.1.3 ADR, 2021). 
 
Resultaat: 
U bent bekend met welke materialen onder UN 3373 mogen worden vervoerd, hoe u de 
diagnostische monsters moet verpakken, welke emballage gebruikt mag worden (valproef), wat de 
eisen zijn gesteld aan de verpakkingen, wat de eisen zijn inzake kenmerking en etikettering, op welke 
wijze de buitenverpakking in het vervoermiddel vastgezet moet worden, welke vrijstellingen er zijn. 
Na voldoende score ontvangt u een certificaat op naam in uw account. Eventuele aanvullende 
documenten kunnen gedownload worden via een of meerdere links onder het filmpje. 
 
Duur: 
De lengte van de e-learning module film is circa 7 minuten. U kunt tussentijds ook stoppen en 
herstarten met het volgen van de film. Het invullen van de toets kost meestal 5 tot 10 minuten, 
afhankelijk van uw kennis en ervaring. Het downloaden van het certificaat duurt een minuut. 
 
Kosten: 
De kosten per deelnemer voor het volgen van deze module bedraagt €30,00, exclusief 21% BTW. 
Het is ook mogelijk als organisatie verschillende deelnemers verschillende modules te laten volgen; 
in dat geval dient u contact op te nemen met JMA voor een offerte op maat. 
 


