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VCA Opleiding & Examen
VCA staat voor veiligheid checklist aannemers. De VCA opleiding omvat basiskennis van onder meer: Wet- en
regelgeving, begrip 'risico', preventie, beheersmaatregelen, oorzaken, ijsbergtheorie, herkennen onveilige
handelingen en situaties, ongevallenrapportage, werkvergunningen, gevaarlijke stoffen, branden, explosie,
besloten ruimtes, gereedschappen en machines, hijsen, tillen, dragen, struikelen, uitglijden, vallen, werken op
hoogte, lassen, elektriciteit, persoonlijke beschermingsmiddelen.
VCA Basis Opleiding & Examen 1 dag:
Voor Cursisten die hun VCA Certificaat moeten behalen. In deze cursus worden alle hoofdstukken
doorgenomen, veranderingen in VCA besproken en proef examens afgenomen. Inclusief aansluitend met
officieel examen door erkend examenbureau op een van tevoren vast gesteld datum en tijdstip. Indien cursist
voor het examen slaagt krijg deze een certificaat en pasje.
VCA Basis Examentraining & Examen 1 dagdeel:
Voor Cursisten die hun VCA Certificaat moeten behalen. In deze training worden allee de examen geoefend.
Inclusief aansluitend met officieel examen door erkend examenbureau op een van tevoren vast gesteld datum
en tijdstip. Indien cursist voor het examen slaagt krijg deze een certificaat en pasje.
VCA Basis Examen 1 uur:
Officieel examen door erkend examenbureau op een van tevoren vast gestelde locatie, datum en tijdstip.
Indien cursist voor het examen slaagt krijg deze een certificaat en pasje.
Bovenstaande opleidingen zijn tegen dezelfde condities ook mogelijk voor VCA-VOL (leidinggevend) en VCU-VIL
(leidinggevend intercedente).
Vreemde Talen:
De opleidingen kunnen gegeven worden in de vreemde talen: Engels, Duits en Pools. Andere talen op aanvraag.
De Examen kunnen afgenomen worden in de vreemde talen voor:
VCA Basis Examen: Arabisch, Bulgaars, Duits, Engels, Frans, Grieks, Hongaars, Italiaans, Kroatisch, Litouws,
Pools, Portugees, Roemeens, Russisch, Slowaaks, Spaans en Turks.
VCA VOL Examen: Engels, Frans en Duits.
Bovenstaande opleidingen zijn ook op maat te maken naar de wensen en behoefte van het bedrijf.
Data start Opleiding(en) en/of Examen(s) in overleg met klant.
Bovenstaande opleidingen/instructies worden gegeven op een van onze locaties of Incompany.
Toeslag van € 25,- op Vreemde taal Opleiding(en) en Examen(s).
Alle VCA Basis Examens zijn standaard voorlees examens (CBT-voorlees).
Voor opleidingen/instructies conform CODE 95 geldt een toeslag van € 25,- (CCV Registratie) per dag.
Bij alle dagopleidingen op onze eigen locatie(s) wordt standaard een Lunch (€9,95) geboekt.
Bovenstaande prijzen zijn exclusief BTW.
Indien u gebruik wilt maken van bovenstaande opties geef dit dan bij de aanmelding van de opleiding aan.
Ga naar Agenda voor deze assessment(s) en/of opleiding(en).
Ga naar Aanmelden voor deze assessment(s) en/of opleiding(en).
Op al onze leveringen en diensten zijn onze Algemene Voorwaarden en ons Privacybeleid van toepassing. Beide
zijn te raadplegen op onze website: wwww.wtdopleidingen.nl
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