HACCP



Werkt u met levensmiddelen? Dan heeft hygiëne altijd de hoogste prioriteit.
Er wordt van u als persoon en van uw organisatie verwacht dat u de
hygiënecode gebaseerd op HACCP volgt. HACCP is een certiﬁceringmethode om de veiligheid en hygiëne te waarborgen. Alle bedrijven die
levensmiddelen produceren, bewerken, transporteren en/of opslaan zijn
verplicht om een HACCP systeem in te voeren. Het certiﬁceren van
personen is daarbij een vereiste. Kies met het HACCP cursuspakket voor
comfort en snelheid.



De cursus
Het digitale cursuspakket, inclusief audio en examen, is beschikbaar in het
Nederlands en Engels en werkt zowel op een tablet als op een computer.
Bij een positief resultaat ontvangt de kandidaat een certiﬁcaat. Met dit
certiﬁcaat kunt u aantonen dat de werkzaamheden volgens de HACCP
richtlijnen worden uitgevoerd. De overheid controleert intensief of u in het
bezit bent van het HACCP certiﬁcaat.



Voor wie is dit pakket bestemd
Voor iedereen die betrokken is bij productie, verwerking of distributie van
levensmiddelen, zoals de voedingsmiddelenindustrie, horeca, logistiek en
zorg. Dan is HACCP een vereiste.
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Het digitale cursuspakket bestaat uit online modules:
Het belang van hygiëne en de methode HACCP
Persoonlijke hygiëne
Schoonmaken, afval en ongedierte
Temperatuurbeheersing
Inrichten van bedrijfsruimten
Inkoop, opslag en houdbaarheid
(Voor)bereiden, presenteren en serveren
Oefentoetsen
Online HACCP examen

Hoe werkt het
Ga naar de website HACCPdirect.nl om kandidaten aan te
melden (organisaties die een PlusPort Academy hebben
kunnen via de eigen academy de training boeken)
De kandidaat ontvangt direct inloggegevens voor het
cursuspakket
De kandidaat volgt de online modules en die doet het online
examen
De kandidaat ontvangt een certiﬁcaat bij het behalen van het
minimale examenresultaat

Het merk HACCPdirect werd in 2006 door PlusPort B.V. gelanceerd.
PlusPort B.V. ontwikkelt en distribueert online trainingen en Academy software via internet
voor haar nationale en internationale klanten en cursisten. PlusPort is marktleider op het
gebied van veiligheidstrainingen in de ruimste zin.

Kosten per kandidaat
HACCP NL of UK
- Online trainingsmodules en examen
- Certiﬁcaat
€ 69,- exclusief BTW



Meerdere kandidaten

Wij sturen u graag een offerte met korting voor meerdere kandidaten of huuropties
van de cursuspakketten.


Wilt u meer informatie?



Bel dan met PlusPort BV: +31 070 322 90 90 of
mail naar sales@plusport.com


PlusPort B.V.

Gevers Deynootweg 61
2586 BJ Den Haag
Nederland

