
Voor de VCA-gecertificeerde bedrijven, dient al het uitvoerend personeel in het bezit zijn van een 
diploma VCA ‘Basisveiligheid’.

Deze opleidingsmodule bereidt je voor op het examen waar je het certificaat kan behalen.

DOELGROEP

•   Werknemers die een certificaat in het kader van VCA dienen/wensen te behalen
•   Werknemers die hun certificaat in het kader van VCA dienen/wensen te hernieuwen (vervalt na 10 jaar)

INHOUD

• Werken volgens de geldende regels inzake veiligheid, gezondheid en milieu

VCA Basisopleiding

• Wetgeving
• Risico’s en ongevallen
• Branden en ontploffingen
• Gevaarlijke chemische producten
• Werkvergunningen
• Besloten ruimten
• Elektriciteit
• Werken op hoogte
• Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s)
• Machines en gereedschappen
• Veiligheidssignalisatie
• Tillen, dragen en hijsen van lasten

 

DOELSTELLING



Voorkennis

Geen vooropleiding vereist, maar een praktische werfervaring is wenselijk.

Aantal uur

Opleiding 8u00 - Test 1u00

Attest

VCA Basisveiligheid

Extra info

Het is noodzakelijk om je identiteitsbewijs mee te brengen naar het examen. Diegenen die dit niet kunnen voor-
leggen aan de examinator, kunnen niet deelnemen aan het examen.

Planning & locaties

Je vindt alle data en locaties terug op www.volta-org.be.

 
Zijn er meerdere werknemers binnen het bedrijf die dezelfde opleiding dienen te volgen en past geen van de 
geplande data of locaties? Neem dan zeker contact op want in veel gevallen kunnen we deze opleiding in je 
bedrijf organiseren.

Inschrijvingstarieven

Doelgroep Inschrijvingsgeld 
incl. kost examen*

Arbeiders PSC 149.01 € 65
Bedienden PSC 149.01 € 65
Andere PSC 149.01 € 240
Andere niet PSC 149.01 € 290

* De kostprijs van het VCA-examen is 65 euro.

Volta geeft 2 opleidingen VCA. Het gaat om een basisopleiding VCA met een schriftelijk examen (op computer) 
én om een basisopleiding VCA met een schriftelijk examen (op computer) met de mogelijkheid (op aanvraag) 
om een voorleesexamen af te leggen met een hoofdtelefoon.

Ongeacht de opleiding waar de deelnemer zich voor inschrijft, wordt het examen standaard schriftelijk georga-
niseerd.

Aandacht: mondeling examen kan alleen gevraagd worden voor de sessies die dit vermelden in de titel.

 
Meer info?

Contacteer Volta via e-mail: academy@volta-org.be of op het nummer 02 476 16 76. v. 2
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http://www.volta-org.be
mailto:academy%40volta-org.be?subject=

