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Cursus VCA          Opleiding en examen in 1 dag!

VCA Basis
Volgens de Arbowet is een werkgever verplicht de veiligheid van derden te waarborgen 
die zich op het bedrijf bevinden. Een opdrachtgever kan eisen dat je personeel 
beschikt over het diploma Basisveiligheid Veiligheid Gezondheid en Milieu Checklist 
Aannemers (VCA). Van leidinggevenden kunnen zij eisen dat zij over het diploma 
Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden (VOL) VCA beschikken. De VCA Basis Cursus leidt op 
tot het diploma Basisveiligheid VCA. Op basis van cijfers van het CBS wordt duidelijk dat aandacht 
voor veilig werken noodzakelijk is. Uit deze cijfers blijkt onder meer dat jaarlijks meer dan 150.000 
werknemers betrokken zijn bij een bedrijfsongeval. Kennis van veiligheidsvoorschriften is een 
voorwaarde om een veilige en verantwoorde manier van werken te kunnen creëren.

Met het Veiligheid Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers (VCA) diploma toon je aan dat je 
werknemers de benodigde kennis in huis hebben. Tijdens de cursus wordt uitgebreid ingegaan op 
alle verplicht gestelde onderwerpen van de Stichting Samenwerken voor Veiligheid (SSVV).

Doelgroep
De cursus VCA is voor iedereen die het diploma Basisveiligheid VCA wil behalen of van wie het diplo-
ma bijna verloopt.

Niveau
De cursus VCA Basis is op mbo niveau.

Vooropleiding
Voor de opleiding VCA Basis is geen specifieke vooropleiding vereist.

Programma
Gedurende de cursus VCA komen alle verplicht gestelde onderwerpen van de Stichting Samenwer-
ken voor Veiligheid (SSVV) aan bod. Kandidaten van Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden 
(VOL VCA) worden gecombineerd met kandidaten van VCA Basis.

Examen
Aan het einde van de praktijkdag, leg je het digitale examen af op locatie. Je ontvangt direct de uit-
slag van het examen.

Studiebelasting
Circa 11 uur in totaal.

Diploma
Na afloop van de cursus VCA Basis ontvang je bij goed resultaat een VCA Basis certificaat en een pas, 
die 10 jaar geldig is.

Cursusprijs
De cursusprijs voor de cursus VCA Basis bedraagt €197,50 excl. BTW. 
Dit is inclusief lesmateriaal, lunch en examen.

Leslocatie
De leslocatie voor de cursus VCA Basis is in Eindhoven.

Informatie
Neem contact met ons op via telefoonnummer 040-2485582 
of per mail via info@delaatkenniscentrum.nl.
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VCA VOL
Volgens de Arbowet is een werkgever verplicht de veiligheid van derden te waarborgen die zich 
op het bedrijf bevinden. Een opdrachtgever kan eisen dat uw personeel beschikt over het diploma 
Basisveiligheid Veiligheid Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers (VCA). Van leidinggevenden 
kunnen zij eisen dat zij over het diploma Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden (VOL) VCA 
beschikken. Op basis van cijfers van het CBS wordt duidelijk dat aandacht voor veilig werken 
noodzakelijk is. Uit deze cijfers blijkt onder meer dat jaarlijks meer dan 150.000 werknemers 
betrokken zijn bij een bedrijfsongeval. Kennis van veiligheidsvoorschriften is een voorwaarde om 
een veilige en verantwoorde manier van werken te kunnen creëren.

Met het Veiligheid Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers (VCA) diploma toont u aan dat uw 
werknemers de benodigde kennis in huis hebben. Tijdens de cursus wordt uitgebreid ingegaan op 
alle verplicht gestelde onderwerpen van de Stichting Samenwerken voor Veiligheid (SSVV).

Doelgroep
De cursus VCA VOL is voor iedereen die het diploma VCA VOL wil behalen of van wie het diploma 
bijna verloopt.

Niveau
De cursus VCA VOL is op mbo niveau.

Vooropleiding
Voor de opleiding VCA Basis is geen specifieke vooropleiding vereist.

Programma
Gedurende de cursus VCA VOL komen alle verplicht gestelde onderwerpen van de Stichting Sa-
menwerken voor Veiligheid (SSVV) aan bod. De opleiding bestaat uit zelfstudie in combinatie met 
één praktijkdag en een digitaal examen. Aan het eind van je zelfstudie kun je je inschrijven voor een 
digitaal examen op onze locatie.

Examen
Het digitale examen leg je af op locatie. Je ontvangt direct de uitslag van het examen.

Studiebelasting
Circa 11 uur in totaal.

Diploma
Na afloop van de cursus VCA VOL ontvang je, bij goed resultaat, een Veiligheid voor Operationeel 
Leidinggevenden VCA certificaat en een pas, die 10 jaar geldig is.

Cursusprijs
De cursusprijs voor de cursus VCA Basis bedraagt €197,50 excl. BTW. 
Dit is inclusief lesmateriaal, lunch en examen.

Leslocatie
De leslocatie voor de cursus VCA VOL is in Eindhoven.

Informatie
Neem contact met ons op via telefoonnummer 040-2485582 
of per mail via info@delaatkenniscentrum.nl.

Informeer naar onze 
interessante groepstarieven!

Klanten Vertellen
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