VCA cursus (basis/VOL) op zaterdag
Met of zonder officieel VCA certificaat






1-daagse of 2-daagse cursus
Nationaal erkend VCA certificaat
Kan meetellen voor code 95
Ook incompany opleiden is mogelijk
0 % btw voor particulieren

Tijdens de VCA cursus leer je welke veiligheidseisen en voorschriften in acht genomen moeten worden
bij de uitvoering van werkzaamheden bij VCA gecertificeerde bedrijven.
Er zijn twee verschillende versies, basis en VOL. De basiscursus is voor medewerkers of zzp-ers die
voor een aannemer aan de slag gaan. Denk bijvoorbeeld aan het werken op een bouwterrein of in
een risicovolle omgeving. De VCA VOL versie is de veiligheidscursus voor leidinggevenden. Je moet
hierbij meer theorie beheersen en je krijgt een uitgebreider examen.
Telt ook mee voor code 95
De VCA cursus is ook in te zetten voor code 95. Een examen is daarbij niet nodig, tenzij je graag een
nationaal erkend VCA certificaat wilt ontvangen.
Voor code 95 kan je kiezen uit de 1-daagse of 2-daagse cursus en krijgt daarvoor respectievelijk 7 of
14 nascholingspunten.
Opleidingsvarianten VCA cursus
1- daagse VCA cursus basis of VOL zonder VCA certificaat
1- daagse VCA cursus basis of VOL met examen
2- daagse VCA cursus basis of VOL zonder VCA certificaat
2- daagse VCA cursus basis of VOL met examen

Kosten
€ 197,-*
€ 255,€ 297,€ 350,-

* De prijzen zijn exclusief BTW en exclusief aan- en afmeldkosten voor het CCV van € 22,50 per dag als je de
cursus mee laat tellen voor de nascholing code 95. Ben je een particulier? Dan betaal je 0 % btw.

Cursusdata 1-daagse: Zaterdag 17 juni.
Cursuslocatie
De cursuslocatie is Oss. Het is ook mogelijk om de opleiding incompany te verzorgen bij voldoende
kandidaten. Neem hiervoor contact met ons op via 0412-62 55 33.
Lesprogramma:
 Wetgeving en aansprakelijkheid
 Gevaren en ongevallen
 Veiligheidsgedrag
 Gevaarlijke stoffen
 Noodsituaties
 Persoonlijke beschermingsmiddelen
 Arbeidsmiddelen
 Brand- en explosiegevaar
 Elektriciteit en straling

Tijdens de cursus worden de aangegeven onderwerpen behandeld en is er ruimte om je voor te
bereiden op het examen. Het examen wordt aan het einde van de laatste dag afgenomen. Na
succesvolle afronding van het examen ontvang je een nationaal erkend certificaat Basisveiligheid
(VCA). Ook ontvang je een VCA pasje waarmee je kunt aantonen dat je goed getraind bent en veilig
kunt werken.
De VCA cursus kan ook deel uitmaken van ons nascholingsvoordeelpakket voor diegenen die meer
uren aan nascholing willen volgen. Met een voordeelpakket ben je voor de VCA cursus voordeliger uit.
Zie hiervoor de webpagina nascholing op onze website: www.smitsopleidingen.nl of vraag naar de
mogelijkheden.

