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VCA speciaal onderwijs
TvK Instructie is al 10 jaar actief als trainer voor onder
andere BHV en VCA. In de loop der tijd hebben wij
specifieke trainingen ontwikkeld voor mensen die
(zeer) moeilijk lerend zijn.

Succes en resultaat
In relatief korte sessies van 2 x 50 minuten en maximaal 4 x 50 minuten per dag
met telkens een pauze van 15 minuten.
De theorie wordt zwaar ondersteund met praktijkfilmpjes en foto’s.

De praktijk
Het onderdeel Brand en gevaarlijke stoffen wordt
ondersteund door een echte blustraining en echt
meten met apparatuur en meetbuisjes en een
explosiemeter.

Het examen
Per cursist wordt geïnventariseerd welk
onderdeel echt niet haalbaar is. (Dit kan
omdat je wel wat kan missen).
Het proefexamen wordt voorgelezen op de
manier die ook gehanteerd wordt op het
examen.

Groepsgrootte
De groepen bestaan uit 8 tot maximaal 12 cursisten.

TvK Instructie B.V.

pagina 1 van 2

Mogelijkheden
4 groepen per dag; 2 ’s morgens, 2 ’s middags.
Bij een normale training, bijv. in de bouw, zijn er 16 contacturen, incl. examen.
Bij deze doelgroepen geven wij 24 tot 32 uur cursus.
De docent kan na 8 tot 10 contacturen al een planning maken voor
examenaanvraag.

Uniek
Bij de sessies is het mogelijk om de dagelijkse docent of begeleider aanwezig te
laten zijn. Dit kan de resultaten van de cursus en de cursustijd gunstig beïnvloeden.
Ook is het mogelijk de schooldocent het voortraject te laten verzorgen waarbij onze
instructeur bijvoorbeeld de laatste 4 – 6 lessen verzorgt inclusief een
examentraining.

Speciale afspraak
De presentatie is en blijft van TvK Instructie B.V.
Zie www.tvkinstructie.nl voor meer informatie of bel ons op 0527-614074.

Bijkomende mogelijkheden
Overlap VCA en BHV onderdeel Brand, Communicatie
en Ontruiming zijn zodanig groot dat in zeer korte tijd
ook dat onderdeel gecertificeerd kan worden.
Zie ook onze website www.MobieleSafetyTrainer.nl
Voor sommige doelgroepen is het mogelijk subsidie aan te vragen.
Wij gaan ervan uit dat u zelf de examenaanvraag en boeken verzorgt, eventueel
kunnen wij dit ook voor u regelen.

Wij zien uw reactie graag tegemoet.

Met vriendelijke groet,
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Theo van Keulen
De Balkan 2
8303 GZ Emmeloord
(trainingscentrum Escudo 17-19, Emmeloord)
0527-614074 / 06-109058636
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