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VCA voor Leidinggevenden (VOL-VCA)
boek en examen

Programma
In het boek en het examen komen de volgende onderwerpen aan de orde:

Opdrachtgevers stellen steeds vaker het VCA-certificaat verplicht. Met dit certificaat toont u
aan dat u de nodige kennis bezit van VGM (Veiligheid, Gezondheid en Milieu) en daarmee dus
ook rekening houdt tijdens uw werk. Heeft u al best veel kennis op het gebied van
VCA-veiligheid en wilt u zich zelfstandig voorbereiden en snel examen doen? Kies dan voor
VOL-VCA met boek en examen. U ontvangt het lesboek dat aansluit op uw examen, zodat u
zichzelf kunt voorbereiden voordat u opgaat voor uw VOL-VCA-diploma.

>>

Arbeidsomstandigheden en milieu

>>

Arbo in de praktijk

>>

Gevaarlijke stoffen

>>

Etikettering en signalering

>>

Elektriciteit

>>

Brand- en explosiegevaar

>>

Werken in besloten ruimten

Doelgroep

Vooropleiding

>>

Werkplekeisen algemeen

U heeft al een VCA-diploma of u werkt dagelijks

U beschikt over een (bijna verlopen) diploma

>>

Hijs- en hefwerktuigen

volgens de VCA-richtlijnen en bent er daardoor

VOL-VCA of u werkt dagelijks volgens de

>>

Werken op hoogte

helemaal in thuis. Dan is dit de manier om uw

VCA-richtlijnen.

>>

Handgereedschap

>>

Gereedschapsmachines

>>

Persoonlijke beschermingsmiddelen

kennis te verzilveren met een officieel diploma.

Diploma
Doel en opzet

U kunt hierboven aangeven waar en wanneer u

Na bestelling ontvangt u een lesboek voor

examen doet. U wordt via NCOI Techniek &

VOL-VCA. Hiermee kunt u zich perfect voorberei-

Veiligheid direct aangemeld bij PBNA.

den op het examen. Houdt u er rekening mee dat
wanneer u zich korter dan 4 dagen vóór het

U legt het examen af in 1 van de 33 toetscentra in

examen aanmeldt, u beduidend minder voorbe-

Nederland. Het examen heeft een hoog slagings-

reidingstijd heeft?

percentage, namelijk 90%. Wanneer u slaagt,
ontvangt u het erkende PBNA-diploma (onder

Wordt u liever begeleid bij uw voorbereiding op

toezicht van de Examenkamer). Het diploma is 10

het examen? Volg dan een e-Learningcursus of

jaar geldig.

een van onze klassikale cursussen die we vaak
door heel Nederland verzorgen. Er is er altijd wel

Kosten

een bij u in de buurt.

Prijs: € 130,- (excl. BTW)

Voorbereiding en studiebelasting
U bepaalt zelf hoeveel tijd u besteedt aan de
voorbereiding op het examen.

Advies nodig? 035 – 76 05 112

