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Wat is SAM 

SAM is een digitaal leerconcept waarmee het 

veiligheidsbewustzijn van medewerkers op 

een efficiënte wijze continu op een hoger 

niveau wordt gebracht  



Onze klanten 
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Wie zijn wij 

1. SAM gestart in 2015 op basis van 

idee van TNO, iTanks en Malmberg 

2. Expert op het gebied van (online) 

continu leren 

3. Ontwikkeld ism 9 launching 

customers 

4. TA verzorgd in Q1 2017 



Hearts & minds 
Aantal 

ongelukken 

Tijd 

1. Technologie en standaarden 

2. H&S management systemen 

3. Veiligheidscultuur 

Tijd voor de  

volgende stap! 



Waarom SAM  

Wens in de sector: 

Veiligheidscompetenties uitbreiden en beter laten beklijven 

Nu te veel gericht processen en te weinig op de mens 



Digitalisering van opleiding en training; microlearning 

• Nieuwe werkvormen, met indringende (fictieve) leerervaringen 

 

• Ervaren van consequenties van keuzes in veiligheid 

 

• Taalbarrières overbruggen 

 

• Werknemer kan in ‘verloren tijd’ trainen 

 

• Reductie in opleidingskosten Mens 

Winst 

Oplossing: SAM  



leren voor examen

continu leren

Continu leren 



Betere sturing op 

ontwikkeling 

veiligheids-

competenties 

1. 2. 
Hogere retentie 

door continu 

leren 



10 minuten modules 



Klanten over Sam 

“Sam maakt je 

enthousiast om te leren 

over veiligheid” 

“Dankzij Sam heb ik 

mijn VCA Examen 

gehaald” 
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1. Hogere retentie door  

continu leren 
1. 2. 

Regelmatig oefenen (10 minuten 

modules)  

 

Relevantie door persoonlijke 

situatie (bewustwording) 

 

Passende en motiverende 

leervormen 

  

Integraal aanbod 



Medewerkers dashboard 
Uniforme 

trainingsmaterialen 



2. Betere sturing op 

veiligheidscompetenties 
1. 2. 

Overzicht  

 

Sturing  

 

Rapportage 

 

 

Efficiënter werkproces in tijd en 

kwaliteit 

 

 



Managers dashboard 



SAM 
Trainingen 

AANBOD 

• VCA Basis  

• VCA VOL 

• VCA context industrie 

• Games & toolboxen 

• ATEX Basis, A en B 

• TRA etc. 

• Veiligheidsladder 

• NEN 3140 

• NEN 3840 

 

BINNENKORT BESCHIKBAAR 

• Proefexamen VCA (nieuw) 

• Gangbare talen in de industrie 

• Uitbreiding risicovolle taken; SOG - SIR 

 



Voordelen SAM 

Efficiëntere voorbereiding op certificering 

medewerkers(VCA, SOG, SIR) zonder extra trainingen.  

 

Lagere kosten training medewerkers 

 

Tijdwinst; minder tijd off-site en efficiënter werkproces 

 

Medewerkers zijn beter getraind voor specifieke jobs bij 

opdrachtgevers 

 

Overzichtelijk dashboard; in 1 oogopslag inzicht in            

competenties medewerkers 

 

Gemotiveerde medewerkers 

 

 



Implementatie en support 

  

24/7 beschikbaar  

 

Op alle devices  te gebruiken (tablet, pc, laptop, mobiel) 

 

Onbeperkt toegang tot alle modules incl. updates en 

aanvullend materiaal 

 

Training , begeleiding en ondersteuning bij 

implementatie 

 

Online helpdesk  

 

 

 



Vragen? 


