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Beste contractor,
Sinds 6 augustus 2020 staat de Elearning met betrekking tot het stilstandsonderricht (CSSO)
ter beschikking van de contractors. De Elearning is terug te vinden onder het tabblad "TA
2020 LILLO": wanneer je daarop klikt, dan zie je een nieuwe pagina met vermelding van de
link "Centraal StilstandsOnderricht (CSSO). Wanneer je daarop klikt, dan start de Elearning.
Onderaan deze mail vind je de werkwijze en een aantal tips om vlot door deze Elearning te
gaan. Na succesvol afleggen van de test, zal gevraagd worden om het certificaat te
downloaden. Het is belangrijk om dit te doen en een afdruk van het certificaat (in de taal van
de lesgever) te laten ondertekenen door de deelnemer aan de Elearning. Het is pas als wij
de ondertekende versie van het certificaat in ons bezit hebben, wij vrijgave in XCessWeb
kunnen doen. Op hetzelfde moment ontvangt men ook een stilstandssticker TA 2020 en 2
chirurgische mondmaskers per deelnemer.
Om dit praktisch te laten verlopen vragen wij volgende praktische richtlijnen te respecteren:
- ondertekende certificaten kunnen vanaf 24 augustus 2020 worden binnengebracht op de
Preventiedienst (gebouw 2352 - derde verdiep - links om de hoek als je uit de lift komt)
- de LANXESS Contactpersoon Veiligheid Stilstand op het certificaat = Stefaan Verhelst.
- elke werkdag (vanaf 24/8) tussen 8 en 9 uur houden wij ons beschikbaar om de certificaten
te ontvangen en stickers en mondmaskers te verdelen. Na 9 uur kunnen we niet garanderen
dat er iemand op het bureau aanwezig is.
Het is belangrijk om dit stilstandsonderricht te volgen vooraleer jullie werknemers een eerste
keer in het kader van de stilstand aan het werk zijn. Dit is trouwens een KPI die wij bij de
beoordeling van de contractors zullen meenemen (zie VGM plan).
Instructie voor het volgen van de Elearning CSSO :
1. Ga naar het contractorportaal www.contractorslanxessnv.lanxess.be
2. Klik op het tabblad "TA 2020 Lillo"
3. Klik op "Centraal StilstandsOnderricht CSSO"
4. Selecteer 1 van de 10 talen (zowel de presentatie, de vragen als het certificaat worden in
die taal weergegeven)
5. Vink aan dat je de methodiek begrijpt en je de training wil starten. Druk op bevestigen
6. Om je aan te melden kan je ofwel je C-nummer gebruiken ofwel aanmelden mbv naam,
voornaam, geboortedatum en bedrijf (als je geen badgenummer hebt). Als je een
C-nummer ingeeft, zal het systeem controleren of ze dat C-nummer herkent (wie in het
verleden het CVO individueel volgde in het systeem is gekend, de andere niet). Indien
het C-nummer niet bekend is, moet je je aanmelden met naam, voornaam,
geboortedatum en bedrijf. Klik op bevestigen.
7. Klik op "Beginnen".
8. Je komt op een scherm terecht met de eerste dia van het CSSO. Om naar de volgende
dia te gaan, klik je aan de rechterzijde van de rechthoek. Doorloop zo de ganse
presentatie. Je kan altijd terugkeren door aan de linkerzijde van de dia te klikken. Met de
knop rechtsboven kan je naar een schermvullend beeld gaan. Als je nadien op ESC
drukt, keer je terug naar het normale formaat.
9. Als je op dia 30 terechtkomt, dan verschijnt er een rode balk "Ga verder". Druk hierop.
10. Je krijgt de eerste vraag geprojecteerd. Selecteer één van de 3 antwoorden en druk op

"bevestigen". Als het antwoordvakje rood kleurt, is het antwoord fout. Als het
antwoordvakje groen kleurt, dan is het antwoord juist. Na 5 seconden gaat het
programma automatisch naar de volgende vraag. Het antwoord van elke vraag is te
vinden in de presentatie.
11. Na de derde vraag krijg je de melding of je geslaagd bent: als dit zo is, dan verzoeken wij
u om een afdruk van het certificaat te maken. Het dient vervolgens door de deelnemer
eigenhandig te worden ondertekend. Vanaf 24 augustus kan je ondertekende certificaten
binnen brengen.
12. Je hebt maximaal 3 pogingen: poging 2 kan je onmiddellijk na poging 1 doen - wat de
laatste poging betreft, zal je eerst verplicht worden opnieuw door de presentatie te gaan
(zie hoger)
Als je het certificaat hebt afgeprint kan je terug naar het beginscherm gaan en je collega kan
dan de opleiding starten.
De klassikale sessies zullen eveneens georganiseerd worden maar met een beperkt aantal
deelnemers. Deze starten vanaf 31 augustus 2020 (praktische info volgt na 15 augustus
2020). Een contractor-werknemer is vrij in de keuze om de E learning te volgen of deel te
nemen aan een klassikale sessie.
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