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Veiligheid voor operationeel
leidinggevenden (VCA Vol)
Het doel van de veiligheidsopleiding VCA VOL is het
verstrekken van een brede waaier aan informatie aangaande veiligheid, gezondheid en welzijn op het werk.
De aangeroerde onderwerpen zijn gekozen in functie
van de omstandigheden en risico’s in verschillende
werksituaties, waar u, als leidinggevende, mee geconfronteerd kan worden.

Zowel uw taken en verantwoordelijkheden als leidinggevende, alsmede de middelen waarover u beschikt
om de veiligheid te beïnvloeden, stellen u in staat de
verschillende werksituaties te beoordelen vanuit de invalshoek ‘veiligheid’.
Naast het stimuleren van die bewustwording, vertegenwoordigt deze opleiding tevens een gerichte ondersteuning als voorbereiding op het 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 Veilgheid
• Doelstellingen van de opleiding:
In staat zijn de risico’s te
identificeren, te kijken welke
veiligheidsmiddelen nodig zijn en
de preventiemethodes in werking te
stellen.
Voorbereiding op een examen dat
resulteert in een erkend diploma.
• Doelgroep:
De leidinggevenden die betrokken
zijn bij het in praktijk brengen van
het preventiebeleid. Werknemers
die de verantwoordelijkheid dragen
over een aantal medewerkers.

• Validatie van de verworven
kennis en vaardigheden:
De kandidaten die voor het
theoretisch examen slagen,
ontvangen een VCA diploma dat
10 jaar geldig is.
• Vereisten en
toelatingsvoorwaarden :
Minimumleeftijd: 18 jaar.
• Duur en schema:
2 dagen 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
Al onze opleidingen kunnen op
aanvraag van de klant in één van de
vestigingen van ECS 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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