
   
Opleiding veiligheid voor operationeel 
Leidinggevenden VCA (VOL-VCA) 
 
  

 

Zoekt u een training Veiligheid voor 
operationeel leidinggevenden VCA (VOL-
VCA)? Erkend en praktisch ingevuld? De VOL-
VCA cursus van Ingenium dé opleider is precies 
wat u zoekt! Door ons opgeleide medewerkers 
zijn praktisch ingesteld. Ons motto is: Veiligheid 
is een werkwoord! 
 
De cursus Veiligheid voor operationeel 
leidinggevenden VCA is bedoeld voor 
leidinggevende medewerkers en welke het 
officiële veiligheidscertificaat VOL VCA willen 
behalen. Indien een organisatie het VCA 
certificaat wil behalen dan is het een 
certificeringseis dat alle leidinggevende 
medewerkers beschikken over het VCA VOL 
diploma. Het doel van de cursus VOL VCA is om 
medewerkers inzicht te geven over veilig werken 
en het leiding geven daaraan. Een tweede doel 
van de VOL VCA cursus is uiteraard het 
voorkomen van ongevallen en ziekteverzuim. 
Door de praktische opzet van de cursus 
Veiligheid voor operationeel leidinggevenden 
VCA van Ingenium is deze zowel als eerste maar 
ook als herhalings VCA cursus te volgen. 
 
De Ingenium Veiligheid voor operationeel 
leidinggevenden VCA cursus werkt als volgt: 
ü U krijgt het cursusboek VCA circa 2 weken 

voor de cursus thuisgestuurd 
ü U werkt de hoofdstukken door en maakt de 

tussenliggende toetsen 
ü Indien nodig neemt u bij vragen tussentijds 

contact met ons op via mail of telefonisch 
ü Op de cursusdag neemt onze docent de VOL 

VCA lesstof met u door en maakt u 
oefenexamens 

ü Aansluitend op de cursusdag wordt het 
officiële VOL VCA examen afgenomen 

ü Binnen 14 werkdagen volgt de uitslag per 
post. 

Wat levert het op? 
Aansluitend aan de cursusdag vindt het officiële 
VCA examen plaats. Na behalen van het examen 
ontvangt u een digitaal VCA certificaat en een 
digitaal pasje. 
 
Vooropleiding nodig 
Geen vooropleiding noodzakelijk. 
 
Trainingsduur en studiebelasting 
De training duurt 1 dag. Lesstofbehandeling en 
aansluitend examen. 
 
Resultaat voldoet aan Arbowet 
Door het volgen van de opleiding Veiligheid voor 
operationeel leidinggevenden VCA (VOL-VCA) 
voldoen zowel de werkgever als de werknemer 

aan de in de Arbowet 
gestelde eisen van 
voldoende instructie en 
aantoonbare 
deskundigheid. 
 
Theoriedeel 
De trainingen van Ingenium dé opleider blinken 
uit in de praktijk. Theorie is echter noodzakelijk 
om veilig te kunnen werken. De volgende 
onderwerpen worden onder andere behandeld: 
ü Arbowetgeving en milieuwetgeving 
ü Leiding geven aan veilig werken 
ü Opzetten VCA systeem 
ü Risico's en veiligheid  
ü Risico, ongeval en veiligheid 
ü Taakrisico-analyse en bedrijfsnoodorganisatie 
ü Brand, explosiegevaar en gevaarlijke stoffen  
ü Fysische gevaren (geluid, trillingen, 

verlichting, klimaat, ergonomie, etc.) 
ü Elektriciteit  
ü Besloten ruimten, onderhoud en 

werkvergunningen  
ü Hijsen en heffen  
ü Werken op hoogte  
ü Persoonlijke beschermingsmiddelen 

Investering opleiding Veiligheid voor 
operationeel leidinggevenden VCA (VOL-VCA) 
€ 285,- Genoemde prijzen zijn per cursist, 
exclusief BTW, incl. cursusboek, lunch en 
examen. 
 
Trainingslocaties 
De cursus VCA wordt in 30 regio’s verzorgd. 
 
In-company Training mogelijk 
Wilt u een in-company training VOL VCA al dan 
niet gecombineerd met Basisveiligheid VCA 
organiseren? Dit kan snel en praktisch in gang 
worden gezet. Bel ons gerust voor een voorstel 
op maat. 
 
Komt u in aanmerking voor subsidie? 
Onder specifieke omstandigheden kan deze 
training onder een OOM ESF of OTIB subsidie 
vallen. Het opleidingsfonds van UNETO-VNI, 
OTIB, heeft het trainingsaanbod opengesteld. 
Een installatiebedrijf is niet langer gebonden aan 
de trainingen in de gidsen. 
 
Vragen over de training veiligheid voor 
operationeel leidinggevenden VCA 
Wij staan u graag met raad en daad terzijde.  
Bel 088 – 2450000 of mail ons via 
info@deopleider.nl 
 


