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VCA
Veilig werken en VCA

Uit onderzoek blijkt dat 80 procent van de ongevallen tijdens het werk ontstaat door onveilige
handelingen en dus menselijk falen. Een goede veiligheidsopleiding kan een wezenlijke bijdrage
leveren aan de verlaging van het aantal ongevallen, reden te meer voor u en/of uw medewerkers
volgen.
Andere redenen waarom veiligheidsscholing nut heeft:
 opdrachtgevers stellen vaak VCA-certificatie verplicht;
 het verzuim als gevolg van ongevallen zal verlaagd worden;
 veiligheid en efficiëntie gaan vaak samen;
 u wenst niet aansprakelijk te worden gesteld voor de gevolgen van een
ongeval;
 u wilt een goed veiligheids- en arbeidsomstandighedenbeleid voeren;
 u wilt kosten verlagen en boetes van de Arbeidsinspecties zo veel mogelijk voorkomen;
 u wilt uw medewerkers na het werk weer gezond naar huis laten
De VCA is een systeem om de veiligheidsinspanningen van aannemers te beoordelen. Zonder VCA-certificaat krijgen een aantal bedrijven geen opdrachten meer.
Veel bedrijven en overheids(instellingen) stellen eisen aan hun aannemers. Een van de eisen van
het VCA-certificaat is dat de betrokken medewerkers en leidinggevenden het diploma van de cursus Basisveiligheid VCA behalen.

Cursus Basisveiligheid (B-VCA)
In cursus leren de deelnemers allerlei veiligheidsaspecten toe te passen op hun werksituatie. Hiermee weten zij de juiste maatregelen te nemen om veilig hun werkzaamheden uit te voeren, voor
zichzelf en voor anderen.

Cursus Veiligheid voor Operationeel leidinggevenden (VOL-VCA)
De cursus Veiligheid voor operationeel leidinggevenden is bedoeld voor degene die een leidinggevende positie op de werkvloer hebben, zoals een voorman, ploegleider, eerste monteur of uitvoerder. Het is niet nodig om eerst de cursus B-VCA te volgen omdat de lesstof hiervan ook in de
lesstof VOL-VCA is opgenomen.
U kunt dus in één keer een totaaldiploma VOL-VCA behalen!!
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Doelgroepen
De cursus Basisveiligheid (B-VCA) is bedoeld voor:
 uitvoerders en direct leidinggevenden;
 uitvoerende werknemers van fabrieken en bedrijven.
De cursus Veiligheid voor operationeel leidinggevenden (VOL-VCA) is bedoeld voor:
 leidinggevenden bij risicovolle werkzaamheden;
 leidinggevenden (coördinatie);
 coördinatoren in zelfsturende teams.

Lesmateriaal
Wij hebben een licentieovereenkomst met PBNA. Met dit materiaal hebben al ruim 300.00 mensen een opleiding gevolgd. Het materiaal is duidelijk van opzet en voorzien van veel oefeningen
en cartoons. Ook zijn er een aantal oefententamens in de lesstof opgenomen.

Cursusduur
De cursusduur is gemiddeld 2 à 4 dagdelen (1 à 2 dagen), afhankelijk van het denk- en werkniveau. Het programma kan enigszins worden afgestemd op uw bedrijfsspecifieke behoeften.

Examen
Het is voorgeschreven dat een externe organisatie het verplichte examen afneemt. Het examenbureau van PNBA is daarvoor erkend door de Stichting Examenkamer. Het examen B-VCA duurt
maximaal 60 minuten en bestaat uit 40 meerkeuzevragen, waarvan er 28 goed beantwoord moeten
zijn. Het examen VOL-VCA duurt maximaal 105 minuten en bestaat uit 70 meerkeuzevragen,
waarvan er 49 goed beantwoord moeten zijn. Tegen meerprijs kunnen ook voorleesexamens en
mondelinge examens worden afgenomen, eventueel in een andere taal. De behaalde diploma’s zijn
tien jaar geldig. Ze zijn vereist om aan de Veiligheidschecklist VCA te voldoen.

Erkende certificering
Het erkende examenbureau van PBNA organiseert de examens. Iedere cursist
die geslaagd is voor het examen ontvangt een pasje in de vorm van een creditkaart

Veiligheidspaspoort
Tegen meerprijs kunnen ook voorleesexamens en mondelinge examens worden
afgenomen, eventueel in een andere taal.
Ook kan het op naam gestelde groene veiligheidspaspoort worden verstrekt

Kosten
Voor de incompany-trajecten maken wij graag een passende offerte. De prijs hangt onder andere
af van de voorbereiding, de gekozen cursusvorm, het aantal cursisten. Neemt u gerust eens vrijblijvend contact met ons op.
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Inschrijven
Inschrijven kan als volgt:
 Incompany:
Hierbij schrijft u in als bedrijf. U kunt ook samen het één of meer andere bedrijven inschrijven. Dit is handig voor kleinere bedrijven en verlaagt de kosten.
Voor het inschrijven van een cursus kunt u gebruik maken van het inschrijfformulier. Voor iedere
deelnemer aan de cursus dient tevens een intakeformulier te worden ingevuld. De formulieren
treft u aan op onze website.
U kunt natuurlijk ook telefonisch, per e-mail of via de website inlichtingen inwinnen

Tot ziens?
Voor nadere informatie, bedrijfsbezoeken en prijsopgaven zijn wij uiteraard altijd beschikbaar.
Bezoek ook eens onze website (www.sot.nl) voor wat uitgebreidere informatie.

Cursussen en diensten:
 cursussen: - Elektrotechniek,
- NEN 1010,
- NEN 3140,
- VCA;
 gebruikerstrainingen voor testers en software voor de inspectie van elektrische arbeidsmiddelen en -installaties;
 advies en leveren van testers en software;
 assistentie, begeleiding en uitvoering van inspecties.
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