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Basis VCA
Doelgroep
Operationele medewerkers en operationeel leidinggevenden. Zij moeten leren welke regels er zijn afgesproken
om het werk zo veilig mogelijk te maken. Volgens de Arbo-wet gelden deze regels zowel voor de werkgever als
voor de werknemer. VCA betekent: VGM Checklist Aannemers. VGM staat voor Veiligheid, Gezondheid en
Milieu. Als een bedrijf werkt volgens de VGM-checklist kan het een VCA certificaat krijgen. Dit betekent dat alle
werkzaamheden volgens duidelijk vastgelegde en veilige procedures worden uitgevoerd en dat alle werknemers
volgens die procedures hun werk doen.
Doelstelling
Het doel is om de cursist in 2 dagen Basis VCA op te leiden.
Na het volgen van de Basis VCA cursus:







Is de cursist bekend met de ARBO-wetgeving m.b.t. veilig werken
Weet de cursist wat gevaarlijke stoffen zijn
Weet de cursist welke gevaren er kunnen ontstaan bij brand, explosie en elektriciteit
Weet de cursist wat de gevaren zijn van machines, gereedschap en steigermiddelen
Weet de cursist welke omgevingsfactoren een rol spelen bij veilig werken
Weet de cursist welke persoonlijke beschermingsmiddelen nodig zijn in bepaalde situaties.

De cursus kan incompany op locatie of op een nader te bepalen locatie georganiseerd worden op werkdagen of
in dagdelen: ’s ochtends, ’s middags, ’s avonds en op zaterdag.
In het laatste dagdeel maken de cursisten proefexamens en aansluitend het examen.
De cursus wordt gegeven door zeer ervaren, SOG-gecertificeerde docenten, zowel in theorie als praktijk.
Het cursusmateriaal wordt ruim voor aanvang van de cursus overhandigd zodat de cursisten zich goed kunnen
voorbereiden.
Prijs
De prijs voor de tweedaagse cursus Basis VCA bedraagt per persoon € 325,–
De prijs voor de eendaagse herhalingscursus Basis VCA bedraagt per persoon € 225,–
.
Dit is inclusief het cursusmateriaal, het examen, het diploma en pasje. Een all-in prijs.
De prijs is exclusief BTW en er komt geen toeslag voor ’s avonds of zaterdag.
Het diploma en pasje zijn 10 jaar geldig.
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