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VCA COMBI VCA-B + VOL

Heeft u zowel operationele als leidinggevende medewerkers die ofwel het Basis- of VOLdiploma dienen te behalen, dan kan u ze ook samen op opleiding sturen. De eerste dag ligt
de focus op VCA BASIS inclusief examen voor de operationele medewerkers, de leidinggevenden
komen s’ anderendaags een halve dag extra voor een uitdieping waarbij de nadruk ligt op de
verantwoordelijkheden en de taken binnen het VCA-beleid. Zij doen hun examen op het einde van
deze voormiddag.
Inhoud eerste dag:
Wetgeving, Gevaar, risico’s en ongevallen, Procedures, instructies en signalering, Gevaarlijke stoffen
Branden & ontploffing, Machines & gereedschappen, Verplaatsen van lasten, Specifieke
werkzaamheden, Werken op hoogte, Elektriciteit, Ergonomie & PBM.
Bij elk hoofdstuk wordt er geoefend op examenvragen.
Inhoud tweede, halve dag:
Situering regelgeving en controles, VCA-managementsystemen, Uitzendarbeid, Elektriciteit en
Straling, verantwoordelijkheden van operationele leidinggevenden. Oefeningen op examenvragen.
Voor bedrijven die VCA gecertificeerd zijn, is het behalen van de VCA-diploma’s een must vraag, zie
VCA 2017/6.0 vragen 3.1 en 3.2)
Deze VCA Combi opleiding en examen heeft tot doel om al uw operationeel mensen en de
leidinggevenden binnen uw organisatie over een korte periode te voorzien van de nodige bagage en
van het 10 jaar geldige diploma voor de respectievelijke functies.

Nederlands of Engels (andere taal op aanvraag)
VOL: bedrijfsleiders, operationele leidinggevenden, projectleiders, VCAfunctionarissen, teamleiders, werfleiders, verantwoordelijken… Zelfstandigen,
studenten andere geïnteresseerden
BASIS: operationele medewerkers en arbeiders, studenten en andere
geïnteresseerden
Zie opleiding kalender homepage
BASIS 1 dag (8u) + examen ongeveer 40 min
+ VOL-uitdieping, extra 0,5 dag (3u) + examen ongeveer 50 min
Open opleiding: educatief centrum Atasc Academy
(Oostjachtpark 3 9100 Sint-Niklaas)
Nog plaatsen beschikbaar
VOL: open opleiding 225 €/p
BASIS: open opleiding: 165 €/p
In-company-opleiding: Op maat informeer vrijblijvend naar mogelijkheden en
voorwaarden.
Bespaar tot 30% via KMO-portefeuille 
Diploma VCA BASIS of VCA VOL
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