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Achtergrond VCA cursussen
Het is voor bedrijven die VCA gecertificeerd zijn, verplicht om medewerkers in voldoende mate te scholen en in
het bezit te laten zijn van een geldig VCA diploma. Er zijn twee mogelijkheden. Met het Basis Veiligheid VCA
diploma (B-VCA) laat u zien dat u de basiskennis bezit van VGM (Veiligheid, Gezondheid en Milieu) zoals die
gesteld is in de VCA. U geeft daarmee dus aan, dat u veilig kunt werken en daarbij rekening houdt met het
milieu en de gezondheid van uzelf en anderen. Indien u een leidinggevende functie heeft, dan dient u het
diploma Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden VCA (VOL-VCA) te hebben. Daarmee geeft u aan dat u
zelf veilig werkt en rekening houdt met het milieu en de gezondheid van u en de medewerkers waaraan u
leiding geeft. Voor ZZP-er geldt er nog een bijzondere regeling. Voor informatie hierover kunt u kijken naar het
informatieblad: ‘informatie voor ZZP-ers’, ook op deze website.
Waarom?
Uw werkgever en opdrachtgevers willen dat er veilig wordt gewerkt conform de geldende regelgeving, zodat
niemand iets overkomt. Met een VCA diploma op zak weet u precies wat er van u verwacht wordt.
Wat houdt een VCA cursus in?
De cursus gaat over kennis van onder meer de wet- en regelgeving, het herkennen van onveilige situaties en
handelingen, het omgaan met gevaarlijke stoffen, regels en voorschriften ten aanzien van veel voorkomende
risico’s en het treffen van maatregelen ter voorkoming van ongevallen.
Is een cursus noodzakelijk?
De SSVV hecht belang aan een goede opleiding, maar die is niet verplicht om examen te mogen doen. Wanneer
u echter echt iets wilt leren over veiligheid, gedrag en de wijze waarop u daar zelf beter mee om kunt gaan,
dan is het aan te bevelen om deel te nemen aan een cursus. De achterliggende gedachte en belangrijke
veiligheidsprincipes worden vaak in een cursus veel duidelijker, dan wanneer u via zelfstudie de lesstof
probeert eigen te maken. Ook liggen de slagingspercentages van deelnemers aan de cursus gemiddeld meer
dan 30% hoger, dan examenkandidaten die niet aan de cursus hebben deelgenomen, maar het examen via
zelfstudie proberen te halen.
Wat is wel verplicht?
U bent vrij om zelf een opleidingsinstituut te zoeken. Let er daarbij op dat deze opleider rekening houdt met:
 De meest recente eind- en toetstermen en de aanpassing van het studiemateriaal daarop
 Dat het examen wordt afgenomen door één van de erkende Examencentra VCA
Wat bieden wij?
Schoonveld & Iedema (VCAVCA.nl) verzorgd inmiddels al weer 15 VCA opleidingen.
Er zijn in Nederland vele opleiders die VCA opleidingen verzorgen. Ze zijn echter
lang allemaal niet betrouwbaar en goed. In 2012 zijn wij door een onafhankelijke
jury bestaande uit beleidsbepalende personen uit de VCA organisatie verkozen tot
één van de 11 beste VCA opleiders van Nederland.
Dit is mede het gevolg van het feit dat wij de cursus altijd conform de laatste eind- en toetstermen verzorgen
en wij uitsluitend gebruik maken van het beste en meest recente studie materiaal. Examens worden bij ons
altijd afgenomen door één van de erkende examencentra VCA. Daarnaast werken wij uitsluitend met ervaren
docenten die naast het geven van les ook in de praktijk werkzaam zijn.
Omdat wij gemiddeld een slagingspercentage halen van rond de 95%, bieden wij als enige VCA opleider in
Nederland onze deelnemers al jaren een gratis herexamen aan indien een kandidaat het examen niet in één
keer mocht halen.
Mocht u nog vragen hebben, neem dan contact op met onze administratie op tel. nr. 0513 65 44 62.

