Basisveiligheid B-VCA of leidinggevenden VOL-VCA
Praktische info

Afspraken

Doelstelling
Veilig en efficiënt leren werken. Voldoende
kennis vergaren om te slagen in het officieel
VCA examen.

Deelnamevoorwaarden
De deelnemers moeten het Nederlands, de taal
waarin de opleiding gegeven wordt en het
examen
afgenomen
wordt,
voldoende
beheersen. Enige voorkennis is aangewezen.

“Een opleiding in het
weekend of in de avond?
Liever de luxe van filevrije
lesuren? Het kan!”

Groepsgrootte
Maximum 15 deelnemers.

Datum en uren
Beide zijn in overleg te bepalen. Standaarduren
voor 1 lesdag zijn van 8u00 – 16u30
o B-VCA: minimum 1 lesdag
o VOL-VCA: minimum 2 lesdagen

Validatie
o
o

Examen B-VCA en VOL-VCA volgens de
richtlijnen van BeSaCC-VCA
De geslaagde deelnemer ontvangt een
uniek genummerd door BeSaCC-VCA
erkend diploma. Het diploma is 10 jaar
geldig.
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De klant zorgt voor:
o opvang en begeleiding van de lesgever
o een geschikt leslokaal met beamer (tijdens
het examen moeten de deelnemers 1 m uit
elkaar kunnen zitten
o toegang tot internet voor het digitaal
afnemen van de examens op tablets
o de deelnemer kan zich bij het examen
legitimeren aan de hand van zijn
ID/paspoort
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Lesinhoud
De lesinhoud volgt de eindtermen van B-VCA of
VOL-VCA, volgens het gekozen examen.

Documentatie
Het handboek basisveiligheid of VOL-VCA kan
besteld worden.

[be]
BE0878.167.328

Basisveiligheid B-VCA of leidinggevenden VOL-VCA
Prijsafspraak opleiding op locatie
klant of in het opleidingscentrum
Op aanvraag.

“Graag een opleiding in
basisveiligheid maar geen
nood aan erkend BeSaCC
certificaat? Geen probleem.
Als bonus kan u de opleiding
aanpassen. Kies zelf welke
thema’s voor uw bedrijf
belangrijk zijn of voeg
specifieke risico’s toe!”

De algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing. U
kunt ze raadplegen op www.humat.be.
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