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Trainingen & Opleidingen
VCA Basiscursus - VOL VCA

De cursus is bedoeld voor medewerkers op uitvoerend niveau en hun directe 
leidinggevenden. De Arbowet stelt vele eisen aan werkgevers en werknemers. 
Een daarvan is dat iedereen moet zorgen voor optimale veiligheid, gezondheid en 
aansprakelijkheid in geval van calamiteiten. Bovendien worden veel opdrachten enkel 
nog uitbesteed aan VCA-gecertificeerde bedrijven.

VCA Basis
Een belangrijk VCA-onderdeel is het verplichte certificaat ‘Basisveiligheid VCA’. Na vol-
tooiing van de VCA Basis cursus heeft de cursist voldoende kennis om werkzaamheden 
op een verantwoorde, veilige en gezonde wijze uit te kunnen voeren.

Indeling
De cursus bestaat uit 4 dagdelen, inclusief 1 dagdeel examen. Cursussen kunnen in-
company worden gegeven met 15 - 20 deelnemers. 

Tijdens de cursus komen o.a. de volgende onderwerpen aan bod:
• Arbowet, verplichtingen en aansprakelijkheid
• Risico’s, gevaren en preventie
• Gevaarlijke stoffen
• Brand- en explosiegevaar en blusmethoden
• Werken in besloten ruimten
• Veilig gebruik gereedschappen
• Elektrische veiligheid
• Hijsen en tillen
• Werken op hoogte
• Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen

Lesmateriaal
NIBHV lesmateriaal

Certificering
Landelijk erkend Certificaat Basisveiligheid VCA 

Geldigheid
10 jaar
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VOL VCA
Deze training veiligheid voor leidinggevenden is bedoeld voor alle leidinggevenden. Het 
doel van deze VCA-training is leidinggevenden bewust te maken van de (verborgen) risico’s 
tijdens het werken op een bouwplaats of het werken op een terrein met potentieel gevaar-
lijke situaties.

Indeling VOL VCA
De cursus bestaat uit 4 dagdelen, inclusief 1 dagdeel examen. Cursussen worden in-compa-
ny gegeven met 10 - 15 deelnemers. 

• Wetgeving
• Risico’s, gevaren en preventie
• Veiligheidsgedrag
• Taken, rechten, plichten en overleg
• Procedures, instructie en signalering
• Voorbereiding op noodsituaties
• Gevaarlijke stoffen
• Branden en explosies
• Arbeidsmiddelen
• Specifieke werkzaamheden
• Elektriciteit en straling
• Ergonomische werkplek
• Persoonlijke beschermingsmiddelen

Certificering
Landelijke erkend Certificaat VCA/VOL

Locatie
VCA-opleidingen kunnen in-company worden gegeven of op iedere gewenste locatie. 

Wilt u meer informatie over de inhoud en de opbouw van 
onze VCA-opleidingen en bent u benieuwd naar onze 
scherpe prijsstelling? Neemt u dan contact met ons op of 
maak een vrijblijvende kennismaking.

Freeway Arbo Advies

Zuidersingel 146
2993 PR Barendrecht

T: 0180 - 638803
F: 0180 - 638804
M: 06 - 11361136

info@freewayarboadvies.nl
www.freewayarboadvies.nl


