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DOEL 

Het behalen van het diploma 

'Basisveiligheid 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 zonder 

leidinggevende 

verantwoordelijkheden die 

(mede) werkzaam zijn op een 

werkplaats en hiervoor in het 

bezit willen zijn van het diploma 

'Basisveiligheid VCA'. 

CURSUSDUUR 

1 dag van 8:00 tot 16:00 uur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALGEMEEN 

Bij de meeste bedrijven heeft veilig werken terecht een hoge prioriteit. 

Veel bedrijven kiezen daarom voor het behalen van het VCA 

(Veiligheids Checklist Aannemers) certificaat. Om VCA gecertificeerd te 

worden moet een bedrijf aandacht schenken aan de punten uit de VCA 

checklist. Een eis daarin is dat al de uitvoerende medewerkers in het 

bezit zijn van het diploma 'Basisveiligheid VCA'. 

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: 

• Wetgeving   

• Ongevallen: risico’s, oorzaken en preventie 

• Voorbereiden op noodsituaties 

• Elektriciteit 

• Persoonlijke beschermingsmiddelen 

• Omgaan met gevaarlijke stoffen 

• Werken met elektriciteit 

• Omgaan met explosiegevaar 

• Veilig werken in afgesloten ruimtes 

• Algemene werkplekrichtlijnen 

• Omgaan met gereedschappen 

LESPAKKETTEN 

We bieden verschillende mogelijkheden aan voor het behalen van het 

diploma Basisveiligheid VCA: 

Pakket 1: lesboek + lesdag + examen inclusief algehele verzorging 

(koffie/thee, broodje en lunch). 

Pakket 2: lesboek + deelname aan het examen. 

https://www.linkedin.com/company/octrijssen/?viewAsMember=true


 

Pakket 3: E-learning + lesdag + deelname examen incl. algehele 

verzorging. 

Pakket 4: E-learning + deelname examen. 

 

Kandidaten die moeite hebben met lezen of dyslectisch zijn, kunnen 

meedoen aan een voorleesexamen Basisveiligheid VCA. 

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 ‘Basisveiligheid VCA‘. Het diploma is tien jaar 

geldig. 


