		VCA opleiding
VCA-BASIS
VCA staat voor Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers. De cursus VCA-BASIS geeft inzicht in onveilige situaties
en de voordelen van werken onder veilige omstandigheden. Zo draagt de cursus bij aan het voorkomen van letsel en uitval.
VCA is bedoeld voor medewerkers die risicovolle werkzaamheden uitvoeren of werkzaamheden verrichten in risicovolle
omstandigheden.

VCA VOL
VCA-VOL is bedoeld voor leidinggevenden van medewerkers die risicovolle werkzaamheden uitvoeren of werkzaamheden verrichten in risicovolle omstandigheden.
VCA-VOL staat voor Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers voor leidinggevenden. De cursus VCA-VOL geeft
inzicht in onveilige situaties en de voordelen van werken onder veilige omstandigheden. Het stelt u in staat om medewerkers
te motiveren, sturen en corrigeren op het gebied van veilig werken. Zo draagt de cursus bij aan het voorkomen van letsel en
uitval.
Sonon geeft 100% garantie op het doorgaan van de opleiding en het examen op de geplande cursusdag!
Examens worden digitaal afgenomen. Het examenresultaat is bekend op dezelfde dag!
De VCA opleiding kunnen ook in company worden verzorgd. Informeer naar onze groepsprijzen.

VCA-BASIS
In 1 dag leert u alles over:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Wetgeving
Gevaren, risico’s en preventie
Ongevallen: oorzaken en preventie
Veiligheidsgedrag
Taken, rechten, plichten en
overleg
Procedures en instructies
Voorbereiden op noodsituaties
Gevaarlijke stoffen
Brand en explosie
Arbeidsmiddelen
Specifieke werkzaamheden en
omstandigheden
Elektriciteit en straling
Ergonomische werkplek
Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)

VCA-VOL met
zelfstudie
In 1 dag leert u alles over:
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•
•

Wetgeving
Gevaren, risico’s en preventie
Ongevallen: oorzaken en preventie
Veiligheidsgedrag
Taken, rechten, plichten en
overleg
Procedures en instructies
Voorbereiden op noodsituaties
Gevaarlijke stoffen
Brand en explosie
Arbeidsmiddelen
Specifieke werkzaamheden en
omstandigheden
Elektriciteit en straling
Ergonomische werkplek
Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)

VCA-VOL
In 2 dagen leert u alles over:
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•

Wetgeving
Gevaren, risico’s en preventie
Ongevallen: oorzaken en preventie
Veiligheidsgedrag
Taken, rechten, plichten en
overleg
Procedures en instructies
Voorbereiden op noodsituaties
Gevaarlijke stoffen
Brand en explosie
Arbeidsmiddelen
Specifieke werkzaamheden en
omstandigheden
Elektriciteit en straling
Ergonomische werkplek
Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)

Cursuskosten € 215,-

Cursuskosten € 215,-

Cursuskosten € 275,-

Het VCA examen wordt aan het einde
van de cursusdag digitaal afgenomen
door een onafhankelijk examenbureau. Dit duurt ongeveer een uur. Als u
slaagt ontvangt u een officieel erkend
certificaat in de vorm van een handige
draagpas. Deze is tien jaar geldig.

De kandidaat krijgt ruim voor aanvang
van de cursus het lesboek thuisgestuurd en dient het specifieke lesgedeelte VCA-VOL zelf door te nemen.
Tijdens de cursusdag wordt VCA-Basis
behandeld en neemt de docent in 1 tot
1.5 uur de specifieke onderwerpen van
de VCA-VOL door.

Het VCA examen wordt aan het einde
van de 2e cursusdag digitaal afgenomen door een onafhankelijk examenbureau. Dit duurt ongeveer een uur.
Als u slaagt ontvangt u een officieel
erkend certificaat in de vorm van een
handige draagpas. Deze is tien jaar
geldig.

De genoemde prijzen zijn per persoon en excl. BTW en locatiekosten.

Aanmeldingsformulier

VCA BASIS 			

VCA Vol

Organisatie
Contactpersoon
Adres
Postcode
Plaats
Telefoon
E-Mailadres
Factuuradres hetzelfde als e-mailadres

Ja

Nee

E-Mailadres Factuur
VCA Basis 1 dag			

€ 215,- excl. studiemateriaal en locatiekosten € 39,-

VCA Vol 1 dag 			

€ 215,- excl. studiemateriaal en locatiekosten € 39,-

VCA Vol 2 dagen 			

€ 275,- excl. studiemateriaal en locatiekosten € 54,-

Deelnemer(s)
Datum
Handtekening
Voorwaarden:
Alle prijzen zijn excl. BTW. Zie ook de algemene voorwaarden op www.sonon.nl.

S.v.p. het ingevulde formulier per post of e-mail zenden naar:
Sonon Bedrijfshulpverlening
Prins Bernhardweg 21
7241 DH Lochem
info@sonon.nl

