PRAKTISCHE INFO
ECS Training Academy

In dit document vindt u alle praktische informatie omtrent onze Training Academy, gaande
van inschrijving, benodigdheden en facturatie tot subsidies en administratieve afhandeling .
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1/ Praktische Info
Locaties
ECS beschikt over twee eigen opleidingscentra. Eén centrum regio Antwerpen, te Schoten. Het andere regio Luik, te Villers-leBouillet.
Daarnaast kunnen wij ook opleidingen aanbieden en organiseren in Geel en Lokeren.
Wij zijn er ons echter ook van bewust dat het niet altijd eenvoudig is voor de deelnemers zich naar één van onze
opleidingscentra te verplaatsen.
Dit vormt geen bezwaar, want wij kunnen ook naar u komen!
Het merendeel van onze opleidingen, mits de nodige voorzieningen en materiaal, kunnen immers ook ter plaatse bij u
doorgaan!

Duur
De opleidingen worden standaard van 08.00u tot 16.00u (lunch tijdens de middag & pauzes inbegrepen) gegeven.
De opleidingen VCA BASIS gaan door van 08.00u tot 15.30u met aansluitend examen.
De opleidingen VCA VOL gaan door op dag 1 van 08.00u tot 16.00u en op dag 2 van 08.00u tot 15.30u met aansluitend examen.
Uiteraard kunnen de uren indien gewenst flexibel worden aangepast!

Catering
Indien de opleidingen bij ECS doorgaan, kunnen de deelnemers gratis koffie, water, thee, ... verkrijgen tijdens de
opleidingen. Elke deelnemer ontvangt ook een gratis frisdrank per dag.
Bij opleiding ter plaatse bij ECS, wordt tijdens de middag ook een broodjeslunch voorzien voor de deelnemers.
Wanneer de opleidingen ter plaatse bij de klant doorgaan, dient er door de opdrachtgever een (broodjes)lunch te worden
voorzien voor de lesgever (en kandidaten).

Toelatingsvoorwaarden
Kandidaten dienen medisch geschikt te zijn voor het volgen van de opleidingen Risicovolle Taken. Dit is de
verantwoordelijkheid van de opdrachtgever!
De werkgever dient te bevestigen dat de medewerkers medisch geschikt zijn. Wanneer de opleiding bevestigd wordt,
gaat de werkgever hiermee akkoord en neemt de verantwoordelijkheid voor de medische keuring op zich.
De kandidaten dienen verder voor de praktijkopleidingen te beschikken over de nodige PBM’s zoals helm,
handschoenen, veiligheidsschoenen & werkkledij.
Het niet beschikken over de aangepaste PBM’s kan een reden zijn om niet te kunnen deelnemen aan het
praktijkgedeelte van de opleiding (oefeningen & test)!
Indien de deelnemer niet in het bezit is van (één van) de correcte & nodige PBM’s kunnen deze door ECS per uitzondering ter
beschikking worden gesteld. Hiervoor zal eerst akkoord worden gevraagd aan de werkgever. De kostprijs voor het gebruik van
deze PBM’s zal doorgefactureerd worden aan de opdrachtgever.
De specifieke toelatingsvoorwaarden zullen telkens worden meegedeeld bij bevestiging van de opleiding.

Materiaal
Indien de opleiding ter plaatse bij de klant doorgaat, neemt deze de verantwoordelijkheid het nodige materiaal voor de
opleiding te voorzien.
Op basis van de effectieve vraag, zal het correcte overzicht worden bezorgd van hetgeen voorzien dient te worden.
De toestellen, arbeidsmiddelen of toebehoren, daar waar vereist, moeten voorzien zijn van de nodige documenten, keuringen
en attesten/handleiding inde taal van de opleiding.
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Open opleidingen
ECS voorziet, naast de standaard groepsopleidingen die u als klant op ieder moment kan inplannen, ook open
opleidingen & examens. Deze opleidingen worden ingepland op vaste data en hieraan kunnen meerdere deelnemers
van verschillende bedrijven deelnemen.
U vindt een overzicht van de opleidingen terug ondermeer via de opleidingskalender op deze website.
Maandelijks worden er open opleidingen VCA BASIS en VCA VOL georganiseerd & in samenhang hiermee vinden er ook
maandelijks twee open examensessies VCA plaats (zonder voorgaande opleiding).
Daarnaast worden er ook regelmatig andere veiligheidsopleidingen, Risicovolle Taken, ingepland.
Voor de open opleidingen dient er wel een minimum aantal deelnemers te zijn.
Indien er minder dan 3 personen deelnemen aan een open opleiding, zal ECS u tijdig verwittigen dat deze opleiding niet
doorgaat wegens te weinig deelnemers en andere mogelijkheden voorstellen. Alvast bedankt voor uw begrip!

Tussentijdse evaluatie (binnen 5 jaar) - geldigheidsduur attesten/diploma's
Correcte invulling aan de minimumeisen van vraag 3.4 van de VCA (versie 2008/5.1) vereist o.a. de borging dat voldaan
wordt aan de gestelde specifieke opleidings- en ervaringseisen.
Vraag 3.4 van de VCA (versie 2008/5.1) "Hebben alle medewerkers specifieke kennis en kunde gerelateerd aan door hen
binnen het bedrijf uit te voeren specifieke risicovolle taken of werkzaamheden in een risicovolle omgeving? */**/petrochemie
Geldigheidsduur attesten/diploma's

De geldigheidsduur van de attesten/diploma's is vastgelegd per taak (zie specificatiebladen RRT).
Voor een aantal risicovolle taken is de geldigheidsduur echter voorwaardelijk, namelijk 10 jaar op voorwaarde dat elke 5
jaar een evaluatie - intern of extern - plaatsvindt om te zien of de werknemers nog aan de voorwaarden voldoen.
Tussentijdse evaluatie

Deze tussentijdse evaluatie moet gebeuren door een erkend examencentrum of intern door een bevoegde persoon binnen de
5 jaar na datum van uitreiking van het betreffende attest. Er wordt na de evaluatie geen attest, diploma of certificaat
uitgereikt, wel een registratie van een 'Positieve/Negatieve evaluatie'.
Meer informatie mbt. deze tussentijdse evaluatie en de voorwaarden om als bevoegde persoon te mogen optreden is
te vinden in het RRT op de BeSaCC-website: http://www.besacc-vca.be.
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2/ Subsidies
ECS is erkend door meerdere subsidie-organisaties waarop u beroep kunt doen om (een deel van) de opleidingskost
terug te laten betalen:
•
•
•
•
•
•
•
•

KMO Portefeuille
Chèques Formations
FVB
Bouwunie
Inom
Educam
Vormelek
Overige: vraag na bij uw sectorfonds opdat we hiervoor het nodige kunnen doen!
Opleidingen gevolgd bij ECS kunnen eveneens in aanmerking worden genomen als winteropleidingen in de
periode december-maart.
VORMELEK: Opleidingscentrum dat zich richt tot de werkgevers uit de elektriciteitssector
(onder PC 149.01). Meer informatie vindt u terug op de website van VORMELEK.

FVB CONSTRUCTIV: Opleidingsfonds dat zich richt tot de werkgevers uit de
bouwsector (PC 124). Meer informatie vindt u terug op de website van FVB
CONSTRUCTIV. Gevolgde opleidingen kunnen eveneens in aanmerking worden
genomen als winteropleidingen in de periode december-maart.
INOM: Sectorfonds Metaalverwerkende nijverheid (Instituut voor Naschoolse
Opleiding van de Metaalverwerkende Nijverheid). Meer informatie vindt u terug op
de website van INOM.
EDUCAM: Opleidingscentrum dat zich richt tot de werkgevers uit de autosector (PC
112, 142, 149). Meer informatie vindt u terug op de webiste van EDUCAM.

KMO-Portefeuille: De KMO-portefeuille is een geïntegreerde subsidiemaatregel
waarmee kleine en middelgrote ondernemingen met steun van de Vlaamse overheid
de ondernemerschapsbevorderende diensten opleiding, advies, kennis en
mentorschap kunnen inkopen.
Indien u in aanmerking komt voor de KMO-portefeuille ontvangt u een subsidie van 50%
op de opleidingskosten, met een maximumsubsidie van € 2500 per jaar per organisatie.
Erkenningsnummer ECS: DV.O104941.
Meer informatie vindt u terug op de website van KMO-portefeuille.
Chèques Formations:

De Chèque Formation richt zich tot KMO’s waarvan de hoofdzetel in Wallonië is gelegen. Met de Chèque Formation krijgt u
financiële hulp om uw werknemers op te leiden in één van de erkende opleidingscentra.
Meer informatie vindt u terug op de website van Chèques Formations.
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3/ Voorwaarden
Kostprijs
De kostprijs van de groepsopleidingen of gesloten sessies (opleidingen op een datum naar keuze op basis van uw
en onze planning voor een groep deelnemers van uw firma) wordt doorgegeven bij aanvraag / inplanning.
Voor de open sessies is er een prijslijst met het volledige overzicht van de beschikbare open opleidingen en daarbij
horende kostprijs.
De prijzen van de open opleidingen zijn prijzen per persoon, inclusief opleiding, examen, hand-out, catering,
materiaal, ... Neem gerust contact met ons op om deze prijslijst te kunnen ontvangen.
Alle prijzen zijn telkens exclusief BTW.

Duplicata
U kan een duplicaat van een diploma aanvragen via ons contactformulier of via mail: info@ec-s.be. Te vermelden bij uw aanvraag:
o
o
o
o
o
o

Naam + Voornaam
Geboortedatum
Geboorteplaats
Type attest
Attestnummer & attestdatumindien gekend
Facturatiegegevens

Kostprijs (excl BTW): 25euro / diploma.
Opgelet: u dient eerst de factuur te betalen alvorens de duplicaten worden verstuurd!

Annulatievoorwaarden
Volgende annulatiekosten worden verrekend:
ANNULATIE KLANT
A/ Wijziging van datum
Open sessies:
10 of meer werkdagen voor de start van de opleiding
10 tot 6 werkdagen voor de start van de opleiding
5 of minder werkdagen voor de start van de opleiding

Kosteloos
€50/deelnemer
50% van de opleidingskost

B/ Annulatie
Open sessies:
10 of meer werkdagen voor de start van de opleiding
Minder dan 10 werkdagen voor de start van de opleiding
Gesloten sessies:
10 of meer werkdagen voor de start van de opleiding
Minder dan 10 werkdagen voor de start van de opleiding

Kosteloos
50% van de opleidingskost
Kosteloos
50% van de opleidingskost

C/Afwezigheid dag van de opleiding
Open sessies:
Gesloten sessies:

100% van de opleidingskost
100% van de opleidingskost

Facturatie
De betalingen van de facturen dienen te gebeuren binnen de 30 dagen einde maand factuurdatum.
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