
Wat is VCA?
VCA (Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers) is een
kwaliteitssysteem waarbij uw bedrijf, d.m.v. een externe audit, wordt
beoordeeld op de voornaamste VGM-verplichtingen die gelden voor uw
activiteiten.

Dit praktisch zorgsysteem helpt u de veiligheidscultuur binnen uw bedrijf
volledig in kaart te brengen, te controleren
en continu te verbeteren. Daarnaast biedt VCA ook de nodige garantie naar
uw klanten toe.

VCA-opleidingen
Binnen het VCA-zorgsysteem zijn de VCA-opleidingen van al uw
medewerkers een basisvereiste. Hierbij maakt men een onderscheid tussen
de VCA-opleiding voor leidinggevenden (VCA-VOL) en deze voor de
uitvoerenden (VCA-basisveiligheid). 

Ook voor bedrijven die in eerste instantie nog geen VCA* of VCA**-
certificatie wensen te behalen, kan deze opleiding bijdragen aan
veiligheidsbewustzijn, basiskennis van de wetgeving en de specifieke 
verantwoordelijkheden van al uw medewerkers.

VCA -  VERHOOG DE VEILIGHEID EN
EFFICIENTIE VAN UW WERKING!
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Hoe staat CLB Group u bij? 
CLB Academy is onderdeel van CLB Group. Indien gewenst
kan CLB Group, naast de opleidingen, eveneens de nodige
ondersteuning bieden bij de volledige implementatie van
uw VCA-zorgsysteem.

Wij bieden deze opleidingen, i.s.m. onze partner Descon op
regelmatige basis aan en dit zowel op onze locaties in
Alken, Herentals als bij u in het bedrijf. 

Onderdeel van CLB Group



1 lesdag (incl. examen)
Lesmateriaal (met praktijkvoorbeelden): VCA-handboek en PP-presentatie

2 lesdagen (incl. examen)
Lesmateriaal (met praktijkvoorbeelden): VCA-handboek en PP-presentatie

Beschikbare opleidingen 
VCA-basisveiligheid

VCA-VOL (voor leidinggevenden)

 

Wetgeving en veiligheidsregels
Veilig werken en preventie
Persoonlijke beschermingsmiddelen
(PBM’s)
Arbeidsmiddelen en specifieke
werkomstandigheden
Gevaarlijke stoffen
Elektrische risico’s
Brand en explosie
Ongevallen en noodsituaties

VCA-basisveiligheid 

Dag 1 (incl. examen)

Wetgeving en veiligheidsregels
Gevaren en risico’s
Ongevallen (oorzaken, gevolgen en
preventie)
Veiligheidsgedrag, taken en 

Persoonlijke beschermingsmiddelen
(PBM’s)
Arbeidsmiddelen en specifieke
werkomstandigheden
Veiligheidsprocedure 
Noodsituaties

Gevaarlijke stoffen
Elektrische risico’s en straling
Brand en explosie
Ergonomie

VCA-VOL (voor leidinggevenden)

Dag 1

      verplichtingen van alle betrokkenen

Dag 2 (incl. examen)

Deelnemers die slagen voor het examen krijgen een door BeSaCC-erkend VCA-diploma

 met een geldigheidsduur van 10 jaar.

Lesinhoud
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