
VGM T01-02    VCA ‘SPLASH’ opleidingen voor VCA-B & VOL/VIL 
 
Heeft u zowel operationele als leidinggevende medewerkers die ofwel het Basis- of VOL- 
diploma dienen te behalen, of wil u op zelfstandige basis uw diploma halen? Dan kan dat 
nu ook in onze exclusieve ‘SPLASH’ - opleidingen. Een concept dat u alleen bij Atasc Academy 
terugvindt, op 4 uren behaalt u uw diploma dat 10 jaar geldig is.  
 

Geen volledige dag van 8 of 9 uren opleiding waarna u het examen moet doen. NEEN, maar wel op 4 
uren inclusief het examen. De intensieve splash trainingen worden op maat van de cursisten/ 
organisatie en of talen georganiseerd in kleinere groepen en zijn vooral praktisch gericht op het 
oplossen van het examen.  
Een vorm van spoedcursus met verhoogde slaagkansen. Ook zeer interessant voor mensen die 
herhaaldelijk niet slaagden in het examen en dat met deze opleiding wel zullen doen. En uiteraard 
minder tijdsintensief wat voordeel is voor de cursist als ook voor de werkgever. I.p.v. van een volledig 
dag is dit slecht een halve dag. Kan bovendien ook op zaterdag worden aangevraagd aan dezelfde 
voorwaarden. 
 

Wij zijn zo zeker van deze geweldige verkorte spoed opleiding dat als u niet slaagt u uw geld 
terugkrijgt ofwel gratis u examen kan herdoen. Dus, niet geslaagd geld terug garantie. 
 

Inhoudelijk wordt de inhoud van het VCA-curriculum op een pedagogische en didactisch aangepaste 
wijze in de training voorzien.  
BASIS: 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. 
 

VOL: Basis + 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) 
 

 

 
Nederlands of Engels ofwel een andere taal op aanvraag 

 

VOL: bedrijfsleiders, operationele leidinggevenden, projectleiders, VCA-functionarissen, 
teamleiders, werfleiders, verantwoordelijken… Zelfstandigen, studenten andere 
geïnteresseerden 
BASIS: operationele medewerkers en arbeiders, studenten en andere geïnteresseerden 

 

Op aanvraag. Contacteer ons op  
03 777 13 96 of via 
opleiding@atasc.be 

 

 
4 uren inclusief het examen. 

 

 
Educatief centrum Atasc Academy  
(Oostjachtpark 3 9100 Sint-Niklaas)   

 

 
Nog plaatsen beschikbaar 

 

Een Splash-opleiding kost 270 euro/p (zowel voor basis als voor VOL) 
In-company-opleiding: Op maat informeer vrijblijvend naar mogelijkheden en voorwaarden. 
Bespaar tot 30% via KMO-portefeuille  (informeer naar de voorwaarden) 

 

 
Diploma VCA BASIS of VCA VOL 
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