VCA Basisveiligheid / VCA-VOL
Doelgroep
Medewerkers van technische bedrijven, aannemers en installatiebedrijven.
Doelstelling
De module basisveiligheid leidt op voor het examen basisveiligheid VCA.
Leerdoel
Werknemers kennis en begrip verschaffen over basisregels op het gebied van veiligheid.
Inhoud van de opleiding
• Basiskennis van relevante onderwerpen uit de veiligheid- en gezondheidswetgeving
• Termen risico, preventie en beheersmaatregelen
• Oorzaken van een ongeval en methodes voor ongevalpreventie
• Gebruik van werkvergunningen
• Algemene risico’s en beheersmaatregelen voor:
Gevaarlijke stoffen
Branden en explosies
Besloten ruimten
• Gereedschappen en gereedschapmachines
• Hijsen, tillen, dragen
• Struikelen, uitglijden, vallen
• Werken op hoogte
• Algemene risico’s en beheersmaatregelen van elektriciteit
• Juist gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen en gebruikstoepassing
Toelating
Geen toelatingseisen.
Richtlijnen
De opleiding wordt gegeven conform de richtlijnen van het NIBHV.
Documentatie
Lesboek Basisveiligheid VCA van JPM.
Certificering
Het examen basisveiligheid bestaat uit een schriftelijke toets met 70 meerkeuzevragen.
Bij voldoende resultaat ontvangen de deelnemers het diploma VCA Basisveiligheid.
Geldigheid
Het diploma VCA Basisveiligheid is 10 jaar geldig.

Locatie
De herhalingscursus, indien uw locatie aan de gestelde eisen voldoet, kan op uw locatie worden
georganiseerd. Voor open inschrijvingen wordt de cursus gegeven op een vooraf aangegeven locatie.
Aantal deelnemers
Maximaal 15, minimaal 8
Duur van de opleiding
1,5 dag inclusief examen
3 dagdelen inclusief examen
Kosten
De kosten van de opleiding zijn op aanvraag verkrijgbaar en zijn inclusief leer-, les-, en
hulpmiddelen.

VCA-VOL

Doelgroep
De module VCA Veiligheid voor operationeel leidinggevenden is bedoeld voor leidinggevenden.
Het biedt hen de mogelijkheid om zich door het afleggen van één examen te kwalificeren.
Inhoud van de opleiding
Behalve de onderwerpen die ook aan de orde komen in de cursus VCA-Basisveiligheid,
bevat de lesstof de volgende onderwerpen:
- Basiskennis en begrip van ergonomie
- Doel van procedures en toepassen van werkvergunningen
- Taakrisico analyses opstellen
- Kennis van het bedrijfsnoodplan
Het examen VCA-VOL bestaat uit een schriftelijke toets met 70 meerkeuzevragen.
Toelating
Geen toelatingseisen.
Duur van de opleiding
2 dagen inclusief examen
De overige bepalingen gelden zowel voor VCA Basisveiligheid als voor VCA-VOL.

