Opleidingsfiche

VCA - Basis

DOELGROEP

ü
ü

Opleiding is een belangrijk criterium voor VCA-certificatie. Zo moeten
alle operationele medewerkers in het bezit zijn van een VCA diploma
'Basisveiligheid'
Om het veiligheidsbewustzijn van de medewerkers op een goed niveau
te brengen is een veiligheidsopleiding voor operationele medewerkers
noodzakelijk. Medewerkers moeten middels een VCA-erkend 'diploma'
kunnen aantonen dat zij over de vereiste basiskennis van veiligheid
beschikken. Concreet moeten alle operationele medewerkers in het
bezit zijn van een VCA diploma 'Basisveiligheid', uitgereikt door een
erkend examencentrum, dat niet ouder is dan tien jaar (gerekend vanaf
de examendatum).
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VOORWAARDEN
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Minimum 18 jaar
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Max 15

OPLEIDINGSDUUR
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Basisopleiding 8h

Theorie

PROGRAMMA
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DEEL A:
Voorbereiden, bespreken en inspecteren van de werkzaamheden
Hoofdstuk 1: Regelgeving en veiligheidsregels
Hoofdstuk 2: Veilig werken, overleg en inspecties
Hoofdstuk 3: Preventie
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DEEL B:
Uitvoeren van werkzaamheden
Hoofdstuk 4: De werkplek
Hoofdstuk 5: Persoonlijkebeschermingsmiddelen (PBM'S)
Hoofdstuk 6: Arbeidsmiddelen
Hoofdstuk 7: Specifieke werkzaamheden en omstandigheden
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DEEL C:
Beheersen van specifieke gevaren
Hoofdstuk 8: Gevaarlijke stoffen
Hoofdstuk 9: Elektriciteit en straling
Hoofdstuk 10: Brand en explosie
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DEEL D:
Beheersen van incidenten en noodsituaties
Hoofdstuk 11: Ongevallen
Hoofdstuk 12: Noodsituaties
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ATTESTERING

ü
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De deelnemer ontvangt een VCA-erkend diploma met een
geldigheidsduur van 10 jaar
De examens zijn samengesteld uit een nieuwe vragendatabase die
opgesteld werd op basis van de eind- en toetstermen voor VCA. De
meest recente eind- en toetstermen Basisveiligheid kan u terugvinden
op de website van Besacc.

De klant zorgt voor

PRAKTISCHE
AFSPRAKEN
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een leslokaal met beamer of tv scherm
een whiteboard
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