
Wat is VCA? 

VCA is een afkorting voor VGM (Veiligheid Gezond

heid en Milieu) Checklist Aannemers. Met een VCA 

diploma kun je aantonen dat je op de hoogte bent 

van de veiligheidsregels op de werkvloer. De VCA is 

niet wettelijk verplicht, maar wel erg handig om op 

zak te hebben. Bovendien eisen steeds meer werk

gevers dat hun (onder-) aannemers over een VCA 

diploma beschikken. 

Voor wie? 

1 cursusdag 

Certificaat VCA Nederland 

€ 189,- incl. lesmateriaal, 

examen, certificaat en 

lunch 

Hoog slagingspercentage 

De VCA Basis wordt aangeboden voor operationele medewerkers die werken in de bouw, indu

strie, petrochemie en bedrijven met soortgelijke activiteiten. 

Er is geen vooropleiding nodig. Het examen wordt digitaal afgenomen aan het einde van de een

daagse cursus (examengeld is inbegrepen). Je krijgt direct te horen of je bent geslaagd. 

EHBO & 
REANIMATIE 

HULPDIENSTEN 

Er is geen vooropleiding nodig. Het examen wordt digitaal afgeno

men aan het einde van de eendaagse cursus (examengeld is inbe

grepen). Je krijgt direct te horen of je bent geslaagd. 

BEKIJK DE CURSUSDATA EN LOCATIES OP ONZE WEBSITE EN MELD JE DIRECT AAN! 

WWW.ACMOPLEIOINGEN.NL 



Lesonderdelen 

Als je de VCA-basis cursus succesvol hebt afgerond ben je op de hoogte van wet- en regelgeving 

en de Europese richt lijnen. Je weet alles van de oorzaken en het voorkomen van risico's. 

Je herkent onveilige handelingen en situaties en je weet te handelen in het geval van brand en 

explosies en het gebruik van gevaarlijke stoffen, gereedschappen en machines. 

Je bent alert als er sprake is van hijsen, tillen, dragen, struikelen, uitglijden en vallen, het wer

ken op hoogte, lassen, elektriciteit en het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen. 

Cursusdag 

Op de dag wordt de meeste tijd besteed aan het eigen maken van de theorie. Vervolgens maken 

we gezamenlijk wat proefexamens, zo kan je een beetje wennen aan de vraagstelling van het 

examen. 

Het examen (40 vragen) wordt daarna digitaal afgenomen door een onafhankelijk erkend extern 

examenbureau. 

OPLEIDINGEN 

Direct contact? 
1::. ' .• 

Je kunt bij ons terecht voor opleidingen op het gebied van bedrijfshulpverlening 

( BHV) . zorg en voor hulpdiensten zoals ambulance, brandweer en politie. Wij 

zijn sterk in het aanbieden van incompany-trainingen en maatwerkprogram

ma's. Unieke vaardigheden trainen die nodig zijn om adequaat in het werkveld 

te kunnen handelen. Je zekerder voelen omdat je wéét wat je moet doen. Daar 

zorgen w ij voor. AC M Opleidingen stimuleert alert en daadkrachtig werken. 

Openingstijden 
Ma-Vr:ij 8:00-17:00 
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