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VCA Basis
Veel (bijna-)ongevallen ontstaan door het gebrek aan kennis en
bewustzijn van veiligheidsrisico’s bij werknemers. Door meer en
betere scholing worden kennis en
bewustwording vergroot en daarmee veel
ongevallen voorkomen.
VCA eist dat werknemers voldoende kennis hebben van VGM
(Veiligheid, Gezondheid en Milieu). Welk diploma of certificaat de
werknemer moet halen hangt af van zijn functie. Alle diploma’s zijn persoonsgebonden
en het origineel moet daarom in het bezit zijn van de werknemer.

VCA VOL
Als u leiding geeft aan mensen op een locatie waar VCA
verplicht is, dient u de VCA VOL training en examen te volgen.
Ook als ZZP-er dient u VOL VCA gecertificeerd te zijn.
In alle andere gevallen volstaat Basisveiligheid VCA.

VCA examen
Na een goede voorbereiding met de VCA cursus, kunt u het VCA examen halen. U
ontvangt het erkende VCA certificaat en pasje, nadat u voor het VCA examen bent
geslaagd. Met het VCA certificaat laat u zien dat u deskundig bent om werkzaamheden
veilig te kunnen uitvoeren.

Cursusduur
Afhankelijk van het niveau van de cursisten kan de VCA-training in één, anderhalf of
twee dagen gegeven worden.
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Examen
Het examen kan schriftelijk of digitaal met door het
Examenbureau ter beschikking gestelde laptops worden
afgelegd.

VCA training Speciaal
Speciaal voor leerlingen van het VSO onderwijs en moeilijk
lerende of dyslectische werknemers verzorgen wij de training
VCA Basisveiligheid Speciaal.
Hierbij wordt door ons gebruik gemaakt van speciaal
lesmateriaal met veel films en foto’s.
Het slagingspercentage bij deze trainingen is ± 80%, hetgeen voor deze doelgroep
uitzonderlijk hoog is.
Deze trainingen omvatten meer les-uren in korte sessies.
TvK Instructie komt naar u toe om het personeel op uw locatie te scholen.
Ook hebben we veel trainingsmogelijkheden op onze eigen locatie in Emmeloord.

Foto’s bij de presentatie VCA Speciaal
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