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Voorbereiding examen “VCA-Basis” 

Algemene informatie: 
Een opleiding voor iedereen die het VCA certificaat wil behalen, voor elke medewerker die werkzaamheden 
uitvoert in het kader van de activiteiten waarvoor VCA gevraagd wordt, bij opdrachtgevers en op de eigen 
werkplekken. 
Het examen zelf wordt door Vinçotte afgenomen na de training. De certificaten worden ook door Vinçotte 
uitgereikt. 
VCA werkt: VCA staat voor Veiligheid, gezondheid en milieu (VGM) Check- list Aannemers.  
Het is een systematiek die is ontwikkeld om veiligheidsbeheersystemen van aannemers / contractors op een 
objectieve en gestructureerde manier te toetsen en te certificeren.  
De basisgedachte is dat een VCA certificaat, een gerechtvaardigd vertrouwen geeft dat het bedrijf de activiteiten 
waarvoor het is gecertificeerd, “veilig” kan en zal uitvoeren. Het Vinçotte Academy-certificaat is erkend door het 
Uitvoerend Comité van de VCA-deskundigen. 
Aanleren van basisbeginselen op het vlak van veiligheid, toegespitst op de belangrijkste risico’s tijdens het werk, 
leren ongevallen vermijden en de risico’s beheersen 

Trainingsobjectieven: 
ü De kandidaten worden opgeleid om het VCA-Basis examen succesvol af te leggen. 
ü De kandidaten kennen de beginselen van de veiligheidssystematiek. 
ü De kandidaten leren ongevallen te vermijden en de risico’s tijdens de werkzaamheden te 

beheersen. 

Trainingsinhoud: 
De veiligheidsfilosofie, de risico’s en het beheer ervan (oorzaken, iceberg) en de preventie, die de identificatie van 
de gevaarlijke handelingen en situaties omvat:  

ü de wetgeving,  
ü de reglementen,  
ü de controles en de ongevallenverslagen  
ü de werkvergunning  
ü de risico’s en de preventiemaatregelen in verband met:  

§ het hanteren van lasten (hijsen, optillen, dragen)  
§ struikelen, uitglijden en vallen  
§ werken in de hoogte,  
§ elektriciteit,  

ü lassen en aanverwante werkzaamheden  
ü persoonlijke beschermingsmiddelen  
ü geluidsignalisatie. 
ü gevaarlijke producten (materialen): brand en ontploffing  
ü werken in besloten ruimten werktuigen, machines,... 

Doelgroep: 
Elke medewerker die werkzaamheden uitvoert in het kader van de activiteiten waarvoor VCA gevraagd wordt, bij 
opdrachtgevers en op de eigen werkplekken 

VCA-attest: 
Na de training wordt een examen VCA afgenomen. De deelnemers die slagen in deze test krijgen het VCA-basis 
attest. 


