Cursus Basisveiligheid VCA e-learning
Met uw behaalde VCA diploma laat u zien dat u beschikt over de basiskennis van veiligheid,
gezondheid en milieu. De online cursus VCA Basisveiligheid bestaat uit praktijkgerichte
filmfragmenten, aangevuld met veel oefenvragen. Zo kan de gehele cursus op een prettige en
duidelijke manier in 6 tot 8 uur worden doorlopen. Omdat de cursus volledig online is, bepaalt u zelf
wanneer u leert en op welk tijdstip. Afsluitend kan het examen worden gevolgd worden op één van
de examenlocaties in Nederland.
Doelgroep
De cursus is bedoeld voor medewerkers op uitvoerend niveau die moeten of willen voldoen aan de
eisen voortkomend uit de VGM Checklist Aannemers (VCA) en niet beschikken over een diploma
Basisveiligheid VCA of beschikken over een bijna verlopen diploma Basisveiligheid VCA.
Inhoud
Het doel van deze cursus is dat de deelnemers hun kennis vergroten/opfrissen met betrekking tot:
• De algemene veiligheidseisen die relevant zijn voor de werkzaamheden
• Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden m.b.t. veiligheid
• Veiligheidsmaatregelen en hun toepassingen
Na afloop hebben de deelnemers geleerd met welke veiligheidseisen en voorschriften zij rekening
moeten houden bij de uitvoering van hun taken.
Duur en cursusopbouw
De cursus vindt geheel online plaats en bestaat uit 6-8 uur e-learning. Het examen vindt plaats op één
van de examenlocaties in Nederland. Let op: voordat u zichzelf inschrijft voor deze e-learning dient u
een examenmoment te kiezen. Dit kan via de website www.pbna.com:
• Klik op de hoofdpagina op ‘boek examen’
• Vul alle gewenste filters in en kies een passend moment
• U hoeft uzelf niet in te schrijven voor het examen, dit doen wij voor u.
Certificaat en certificering
Bij een positief examenresultaat ontvangt de deelnemer een digitaal diploma en een digitaal VCA
pasje.
Prijs en subsidies
De prijs bedraagt € 154,- exclusief BTW. Dit bedrag is inclusief inloggegevens e-learning, 1 examen,
digitaal diploma en digitaal pasje. Is uw bedrijf aangesloten bij scholingsfonds OOM of A+O? Dan komt
u meestal in aanmerking voor subsidie. Wij informeren u graag over de mogelijkheden.
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