VCA Basis (Roemeens)
VCA is een zorgsysteem dat staat voor Veiligheid Checklist
Aannemers. Het is een certificatiesysteem dat in feite aantoont
dat het bedrijf en de medewerkers aandacht besteden aan
preventie.
Steeds meer bedrijven vragen dat de contractoren die hun
diensten aanbieden, VCA gecertificeerd zijn. Dit betekent dat
alle operationele medewerkers en leidinggevenden onder meer
een opleiding inzake veiligheid, gezondheid en milieu, inclusief
examen, met succes verwerkt hebben.
Deze korte opleiding richt zich tot uitvoerende werknemers
alsook iedereen die geïnteresseerd is in een praktijkgerichte
basisopleiding rond veiligheid.

Info
Aartselaar, Asse, Gent,
Haacht, Mariakerke (Gent),
Roeselare, Sint-Niklaas
Beginner
Prijs vanaf 363,00 (incl.
BTW)
I.s.m.

Bijscholingen en specialisaties

Waar en wanneer?
Locatie

Tijdstip les

Startdatum

Gent

weekend

20/08/2022

€363,00

Asse

overdag

26/08/2022

€363,00

Haacht

overdag

09/09/2022

€363,00

Mariakerke (Gent)

weekend

24/09/2022

€363,00

Mariakerke (Gent)

weekend

15/10/2022

€363,00

Gent

overdag

24/10/2022

€363,00

Sint-Niklaas

weekend

29/10/2022

€363,00

Gent

weekend

05/11/2022

€363,00

Haacht

overdag

15/11/2022

€363,00

Mariakerke (Gent)

weekend

19/11/2022

€363,00

Roeselare

weekend

26/11/2022

€363,00

Aartselaar

overdag

02/12/2022

€363,00

Gent

weekend

17/12/2022

€363,00

Prijs

Programma
Regelgeving en wetten
Risico’s en ongevallen
Werkvergunningen
Gevaarlijke producten, branden, ontploffingen, besloten ruimten
Gereedschap en machines
Lasten tillen, dragen en hijsen, struikelen, uitglijden en vallen, werken op een hoogte
Elektriciteit en veiligheid
Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)
Signalisatie

Voor wie
Deze basisvorming is toegespitst op de uitvoerende werknemers alsook iedereen die geïnteresseerd is in
een praktijkgerichte basisopleiding rond veiligheid.

Materiaal en extra kosten
Deze opleiding is erkend door Constructiv. Arbeiders ingeschreven in de bouwsector (Paritair Comité
124) hebben daardoor recht op volgende sectorpremies:
premies voor avond- en zaterdagopleidingen rechtstreeks aan de deelnemer
tussenkomst in de kost van opleiding aan de werkgever (opleiding tijdens en na de werkuren)
tussenkomst van 15€ per uur in de loonkost aan de werkgever (opleiding tijdens de werkuren)
Bij opleidingen in de periode 1 december tot 31 maart (van maandag tot vrijdag tijdens de werkuren ) is
ook het stelsel van tijdelijke werkloosheid via “winteropleiding” van toepassing. Meer info op de website
van Constructiv of via 09 338 55 10.
Het schriftelijk examen start aansluitend na de opleiding. Gelieve er voor te zorgen dat u en/of uw
werknemers in het bezit zijn van hun identiteitskaart, anders kan men niet deelnemen aan het examen.
Het inschrijvingsgeld is inclusief pauzes, broodjesmaaltijd op de middag en examen.

