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Veiligheid voor operationele medewerkers
(VCA Basis)
Doelstelling van de veiligheidsopleiding VCA Basis is
het veiligheidsbewustzijn van de medewerkers aan te
scherpen aangaande veiligheid, gezondheid en welzijn
op het werk. De onderwerpen van de opleiding zijn gekozen in functie van verschillende arbeidsomstandigheden en -risico’s waarmee medewerkers geconfronteerd

worden. De opleiding zorgt ervoor dat zij voortaan verschillende werksituaties met het oog op veiligheid zullen evalueren. Tegelijkertijd vormt deze opleiding een
grondige voorbereiding op het daaropvolgende VCA
examen.

PROGRAMMA
THEORIE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Wetgeving
Gevaren, risico’s en preventie
Ongelukken: oorzaken en preventie
Veiligheidsgedrag
Taken, rechten, plichten
Procedures, instructies en signalering
Noodsituaties
Gevaarlijke stoffen
Brand en explosie
Arbeidsmiddelen
Specifieke werkzaamheden en omstandigheden
Elektriciteit
Een ergonomische werkplek
Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)

PRAKTISCHE INFO
• Categorie:
Algemene Veiligheid
• Doelstellingen van de opleiding:
Totale bewustmaking van de medewerkers betreffende alle aspecten
en hun verantwoordelijkheden
aangaande veiligheid op het werk.
• Doelgroep:
Alle operationele medewerkers die
in het bezit moeten zijn van een
VCA diploma ‘Basisveiligheid’.
• Validatie van de verworven kennis
en vaardigheden:
De kandidaten die slagen voor het
theoretisch examen ontvangen een
VCA-diploma dat 10 jaar geldig is.

• Basisvereisten en
toelatingsvoorwaarden:
Geen
• Duur en schema:
1 dag, van 08:00 tot 16:00
• Documentatie:
1 syllabus per deelnemer.
• Aantal deelnemers per sessie:
Maximum 20 per examinator
• Diverse:
Tijdens de middag wordt aan elke
kandidaat een broodje en een
frisdrank aangeboden (indien de
opleiding in één van de vestigingen
van ECS plaatsvindt).
• Contact en informatie:
03/360 29 11 of info@e-c-s.be

Deze opleiding kan op aanvraag
in één van onze vestigingen of bij
de klant ingericht worden. Tevens
kunnen de opleidingen aan de
specifieke noden van de klant
aangepast worden of aangevuld
worden met een audit, advies,
coaching.
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