
 

 

 

  

    

 

 

VCA VOL en VCA Basis (U05-2) 

VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers. Het is 
een veelzijdig en compleet programma waarmee dienstverlenende bedrijven die hier 
deel van uit maken worden getoetst en gecertificeerd op hun VGM-beheersysteem. 
Door steeds meer opdrachtgevers wordt het VCA-certificaat verplicht gesteld. 

 
VCA VOL:  
Deze cursus is bedoeld voor alle leidinggevenden. Het doel van deze VCA-training is 
leidinggevenden bewust maken van de (verborgen) risico's tijdens het werken op een 
bouwplaats of het werken op een terrein met potentieel gevaarlijke situaties. Daarnaast 
wordt geleerd hoe leidinggevenden zo veilig mogelijk met deze gevaarlijke situaties 
kunnen omgaan. 

 
VCA Basis:   
VCA-basis is bedoeld voor medewerkers die werkzaamheden uitvoeren met verhoogd 
risico in een risicovolle omgeving. Vaak gaat het om constructie- of 
onderhoudswerkzaamheden die plaatsvinden op bouwterreinen, in fabrieken en 
werkplaatsen en bij installaties. Ook vrachtautochauffeurs kunnen hieronder vallen. 
VCA-certificatie wordt veel gevraagd in de volgende branches: 

 
• Werktuigbouwkunde  
• Elektrotechniek en procesbesturing  
• Transportsector 
• Civiele techniek  
• Overige technische diensten, zoals isolatie, steigerbouw, industrieel reinigen, 

stralen/conserveren/schilderen, transport, inspectie, etc. 
 
Inhoud cursus: 
De cursus start om 8.00 uur op een locatie bij jou in de buurt en kan afgesloten worden met 
een VCA VOL of VCA Basis examen. Met behulp van één van onze professionele docenten 
behandelt u de benodigde lesstof die u moet beheersen voor het examen. Na elk hoofdstuk 
test u met oefenvragen of u de lesstof voldoende beheerst. Aan het einde van de cursusdag 
legt u van 16.15 tot 17.15 het VOL- of VCA Basis VCA examen af. 
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Zoals u gewend bent met onze dag cursussen is er ’s 
middags een heerlijke lunch en gedurende de gehele 
dag heeft u beschikking over koffie, thee, frisdrank 
en heerlijke koeken. 
Bij voldoende beoordeling van het examen, 

ontvangen de deelnemers het VCA VOL 
certificaat.  

 
U kunt ook een handig VCA VOL pasje in 
creditcardformaat bestellen. Let op: dit is niet 
inbegrepen in de prijs maar wél leverbaar. 
 
Code-95: 
Deze cursus kan desgewenst meetellen voor de code-95 nascholingseisen met 7 punten. 
Het is dan wel noodzakelijk dat dit minimaal drie dagen voorafgaand aan de cursus is 
afgestemd met VCF Trainingen. 

 
SOOB erkenning: 
VCF Opleidingen is voor de SOOB-subsidie regeling erkend! (www.soobsubsidiepunt.nl). 
 
 

 

http://www.soobsubsidiepunt.nl/

