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VOL-VCA 
VCA is een zorgsysteem dat staat voor Veiligheid Checklist Aannemers. Het is een 
certificatiesysteem dat aantoont dat het bedrijf en de medewerkers aandacht besteden aan 
preventie. Dit betekent o.a. dat alle operationele medewerkers onder meer een opleiding 
inzake veiligheid, gezondheid en milieu, inclusief examen, met succes verwerkt hebben.  
Deze opleiding richt zich tot de operationele leidinggevenden (VOL).

DOELSTELLINGEN

Tijdens deze opleiding trachten we de kennis van de veiligheidsreglementering te verhogen.  
Het is belangrijk dat medewerkers leren om risico’s, onveilige handelingen en onveilige situaties  
te herkennen om zodoende veiliger te kunnen werken.

VOOR WIE?

Leidinggevenden	van	VCA-gecertificeerde	bedrijven	of	bedrijven	waar	veilig	werken	belangrijk	is.

PROGRAMMA

1. Wetgeving 
2. Gevaren, risico’s en preventies 
3. Ongevallen: oorzaken en preventie 
4. Veiligheidsgedrag 
5. Taken, rechten, plichten en overleg 
6. Procedures, instructies en signalering 
7. Noodsituaties 
8. Gevaarlijke producten 
9. Brand- en explosiegevaar 
10. Risico’s bij arbeidsmiddelen 
11.	Specifieke	werkzaamheden	en	omstandigheden	 
12. Elektriciteit en straling 
13. Ergonomische werkplek 
14. PBM’s

DUUR

2 dagen
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FORMULE

De cursus kan zowel op locatie worden gegeven als in het opleidingscentrum. De cursus kan worden 
aangepast	om	specifieke	veiligheidsregels	van	Uw	bedrijf	te	verwerken.	

TAAL

Nederlands • Engels • Frans

EVALUATIE

Het examen wordt via een beeldschermexamen afgenomen. Dit kan eveneens met auditieve hulp.

PRIJS

• Op aanvraag: info@xltraining.be
• Syllabus, examen en deelnameattest inbegrepen.
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