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VCA

Opleiding

VCA – VOL

Veiligheid voor operationeel leidinggevenden
Doel:

Doelgroep:

Het toelichten van de taken en verantwoordelijkheden
van de operationeel leidinggevende medewerkers in het
kader van veiligheid. En hen bekwamen in sectoroverschrijdende tools en methoden om het
veiligheidsbewustzijn van zichzelf en de operationele
medewerkers binnen het bedrijf te kunnen verbeteren.

•
•

Elke operationele leidinggevende in het kader van het
verbeteren van de veiligheidscultuur binnen het bedrijf.
Elke medewerkers die middels een VCA-erkend 'diploma'
moeten aantonen dat zij over de vereiste basiskennis van
veiligheid beschikken.
(Een VCA diploma ‘Veiligheid voor operationeel
leidinggevenden', uitgereikt door een erkend
examencentrum, dat niet ouder is dan tien jaar (gerekend
vanaf de examendatum - vraag 3.2. VCA)

Programma:
Theorie: Nu ook via e-learning mogelijk
Volgens VCA-ETT 2018
Voorbereiden, bespreken en inspecteren van de
werkzaamheden
• Regelgeving en veiligheidsregels
• Veilig werken, overleg en inspecties
• Preventie

Beheersen van specifieke gevaren
• Gevaarlijke stoffen
• Elektriciteit en straling
• Brand en explosie
Beheersen van incidenten en noodsituaties
• Ongevallen
• Noodsituaties

Uitvoeren van werkzaamheden
• De werkplek
• Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's)
• Arbeidsmiddelen
• Specifieke werkzaamheden en omstandigheden

Praktische info:
Groepsgrootte / Q-locatie:
• Bilzen:
Max. 20 pers.
• Brugge:
Max. 20 pers.
• Diest:
Max. 12 pers.
• Landen:
Max. 20 pers.
• Maasmechelen: Max. 12 pers.
• Overpelt:
Max 20 pers.
•

In uw vestiging: Max. 20 pers. per
examinator

Duur en schema:
• 2 dagen
• 8u00 – 16u00

12/07/2018

Catering Q-Accomodatie:
• Gratis koffie en water
• Gratis broodjeslunch
Assessment:
Hulp nodig om de specifieke noden voor
uw opleiding te bepalen?
Q-Academy kan desgewenst een
voorafgaandelijk doorlichting uitvoeren
en je hierin correct te adviseren.

Certificatie:
• Elke deelnemer ontvangt een
deelname-attest.
OF
• Een diploma indien geslaagd voor het
examens (geldigheid: 10 jaar)
 VCA-Examens worden enkel
afgenomen op specifiek verzoek!

