VCA-VOL
(Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden)

DOEL
Het behalen van het diploma
'VOL VCA', als bewijs dat de
deelnemer bewust is van de
punten uit de VCA checklist voor
het veilig werken op de
werkplaats.

BESTEMD VOOR
Medewerkers met
leidinggevende
verantwoordelijkheden die
(mede) werkzaam zijn op een
werkplaats en hiervoor in het
bezit willen zijn van het diploma
'VOL VCA'. Ook voor zzp’ers is
het VCA-VOL diploma van
toepassing.

CURSUSDUUR
1 dag van 8:00 tot 16:00 uur

INFO@OCT-RIJSSEN.NU

ALGEMEEN
Ben je werkgever of operationeel leidinggevende? Dan laat je met een
VOL-VCA diploma zien dat je beschikt over de basiskennis van
veiligheid, gezondheid en milieu (ofwel VGM) en dat je rekening houdt
met de veiligheid van jouw werknemers. VOL staat hier voor Veiligheid
voor Operationeel Leidinggevenden.
Geef je leiding op bouwplaatsen of in een risicovolle omgeving, dan
moet je steeds vaker beschikken over een VOL-VCA diploma. Bij veel
grote bedrijven(terreinen) kom je het terrein niet eens meer op zonder
een VCA diploma.

INHOUD VAN DE CURSUS
Tijdens de opleiding behandelen we alleen theorie, maar worden er
veel praktijkvoorbeelden gegeven om veiligheidsrisico’s te
verhelderen. We behandelen onder andere de volgende thema’s:
• Veiligheid, Gezondheid en Milieuwetgeving en Europese richtlijnen
• Ongevallentheorie en beleidsconsequenties
• Leidinggeven en veilig werken bevorderen
• Procedures en werkvergunningen
• Taak risico analyse (TRA)
• Het bedrijfsnoodplan
• Risicobronnen
• Gevaarlijke stoffen
• Algemene risico’s en beheersmaatregelen
• Ergonomie
• Persoonlijke beschermingsmiddelen
• Examentraining
• Examen door middel van 70 meerkeuzevragen (maximaal 1 uur en
15 min.)

0548 – 530 830

OCT RIJSSEN

VERSCHILLENDE CURSUSMOGELIJKHEDEN
Het OCT biedt verschillende cursusmogelijkheden aan om het VCA VOL
diploma te behalen:
Pakket 1: lesboek + lesdag + VCA examen inclusief algehele
verzorging (koffie/thee, broodje en lunch).
Pakket 2: lesboek + deelname aan het VCA examen.
Pakket 3: E-learning + lesdag + deelname aan het VCA examen incl.
algehele verzorging.
Pakket 4: E-learning + deelname aan het VCA examen.

CERTIFICERING EN VCA DIPLOMA
Het examen wordt aan het einde van de training afgenomen door een
onafhankelijke examinator en is samengesteld op basis van de daarvoor
geldende eindtermen. Wie het examen met voldoende resultaat afsluit,
ontvangt het diploma 'VOL VCA'. Dit diploma is tien jaar geldig.
Daarnaast ontvangt de deelnemer een certificaat en pasje van het OCT.
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