VOL VCA verkort

Duur
De training duurt 1 dag.
Trainingsdatum/-data en
tijdstippen worden in
overleg met u bepaald.

De training ‘Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden VCA’ heeft als doel
veiligheidsbesef en bewustwording bij de leidinggevenden te creëren, door het
leren herkennen van gevaren en risico's. Er wordt eveneens ingegaan op taken
en verantwoordelijkheden op het gebied van veiligheid, al dan niet opgelegd
vanuit de Arbowet. Door het volgen van deze training ontwikkelen
leidinggevenden vaardigheden om hun medewerkers zo gezond en veilig
mogelijk te laten werken.

Inhoud
Competenties
Veiligheidsbewust werken
Preventief handelen
Risicoanalyse

Code 95
De training komt in
aanmerking voor 7
nascholingsuren theorie.

De trainingsinhoud van ‘VOL VCA verkort’ is gelijk aan de reguliere tweedaagse
training, echter wordt de theorie sneller en minder diepgaand behandeld en
vereist meer zelfstudie. Tijdens de training worden de volgende onderwerpen
behandeld:
 Wetgeving;
 Gevaren, risico's en preventie;
 Ongevallen, oorzaken en preventie;
 Veiligheidsgedrag;
 Taken, rechten, plichten en overleg;
 Procedures, instructies en signalering;
 Voorbereiding op noodsituaties;
 Gevaarlijke stoffen;
 Brand en explosie;
 Arbeidsmiddelen;
 Specifieke werkzaamheden en omstandigheden;
 Elektriciteit en straling;
 Ergonomische werkplek;
 Persoonlijke beschermingsmiddelen.

Examen
De training wordt afgesloten met een officieel door ECABO erkend CBT VCAexamen.

Resultaat
Na het volgen van deze training:
 Kunt u de risico's en gevaren van uw werkzaamheden adequaat in schatten;
 Kunt u veiligheidsbewust werken;
 Bent u op de hoogte van de wetgeving op het gebied van veiligheid;
 Kunt u uw medewerkers aansturen op veiligheidsbewust werken.

Doelgroep
De training is verplicht voor operationeel leidinggevenden, die leiding geven aan,
of toezicht houden op, uitvoerende medewerkers. Bovendien is het certificaat
verplicht voor alle leidinggevenden van VCA-gecertificeerde bedrijven. De
verkorte training wordt met name gevolgd door leidinggevenden wiens certificaat
binnenkort verloopt en door leidinggevenden die zich, bijvoorbeeld door middel
van een stuk zelfstudie, reeds de stof eigen hebben gemaakt.

In-company groepstraining
Een in-company groepstraining is een training op maat. Een training die
beantwoordt aan de wensen van u als opdrachtgever. Deze in-company training
wordt bij u op locatie gegeven.
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