VCA Basisveiligheid (B-VCA) 1-daagse

VCA Basisveiligheid (B-VCA) 1-daagse

Programma

Beschikt u over een (bijna verlopen) diploma Basisveiligheid VCA of werkt u dagelijks volgens
de VCA-richtlijnen? Dan is deze cursus zeer geschikt voor u. U leert alles over:

Tijdens deze boeiende cursus komen de

•
•
•

Arbowetgeving
Gevaarlijke stoffen en etikettering
Brand- en explosiegevaar

Ook leert u werken in een besloten ruimte, werken op hoogte en met persoonlijke beschermingsmiddelen.

volgende onderwerpen aan bod:
>>

Arbeidsomstandigheden en milieu

>>

Arbo in de praktijk

>>

Gevaarlijke stoffen

>>

Etikettering en signalering

>>

Elektriciteit

>>

Brand- en explosiegevaar

>>

Werken in besloten ruimten

>>

Werkplekeisen algemeen

Doelgroep cursus VCA Basisveiligheid

Voorbereiding en studiebelasting

>>

Hijs- en hefwerktuigen

U bent werknemer of contractor van een

U ontvangt het lesboek op het opgegeven adres.

>>

Werken op hoogte

aannemer en uw opdrachtgevers stellen het

Het is belangrijk om het boek voor start van de

>>

Handgereedschap

B-VCA-diploma verplicht. U beschikt over een

training door te nemen.

>>

Gereedschapsmachines

>>

Persoonlijke beschermingsmiddelen

(bijna verlopen) diploma Basisveiligheid VCA. Heeft
u nog niet eerder examen gedaan, maar werkt u

Vooropleiding

dagelijks volgens de VCA-richtlijnen? Dan is deze

U beschikt over een (bijna verlopen) diploma

cursus ook zeer geschikt voor u.

Basisveiligheid VCA of u werkt dagelijks volgens de
VCA-richtlijnen.

Doel en opzet
Met deze cursus kunt u het diploma Basisveilig-

Online leeromgeving VCA Basisveiligheid

heid VCA met 10 jaar verlengen. U herhaalt de

Ons studiemateriaal is altijd actueel en sluit

nodige theoretische en praktische kennis en u

perfect aan op de exameneisen. Alles wat u nodig

maakt een PBNA-examen. Zo leert u hoe u uw

heeft voor uw studie vindt u in onze moderne

werkzaamheden veilig kunt uitvoeren en hoe u

online leeromgeving.

risico’s tot een minimum kunt beperken.

Diploma
Tijdens het 1e deel van de cursus besteedt u

U bent automatisch ingeschreven voor het

ruim aandacht aan de lesstof en uw vragen

examen dat aansluitend op de training wordt

daarover. In het 2e deel maakt en bespreekt u

afgenomen. Het examen heeft een hoog slagings-

een proefexamen. U sluit de dag af met het

percentage van 87%. Wanneer u slaagt, ontvangt

PBNA-examen. Deze training is inclusief koffie/

u het erkende PBNA-diploma (onder toezicht van

thee en lunch.

de Examenkamer). Het diploma is 10 jaar geldig.

Kosten
Prijs: € 245,- (excl. BTW)

Advies nodig? 035 – 76 05 112

