Veiligheid voor operationeel
leidinggevenden ( VOL-VCA ) Herhaling
Conform de richtlijnen van het SSVV

Doelgroep
Deze opleiding is bestemd voor Leidinggevenden van operationele medewerkers in het
bezit van een geldig certificaat VOL-VCA.
Doelstelling
Het opfrissen van de basiskennis voor het
veilig laten uitvoeren van werkzaamheden in
de industrie en bouwnijverheid. Tevens wordt
een aanzet gegeven tot een positieve
verandering in de mentaliteit op het gebied
van veiligheid en gezondheid.
Toelating
Voor deze opleiding is de vooropleiding
Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden
(VOL-VCA) vereist.
Richtlijnen
In de VCA-checklist is
mustvraag opgenomen
leidinggevenden die 10
diploma VOL-VCA hebben

deze opleiding als
voor operationeel
jaar geleden het
behaald.

Docenten
Ervaren, deskundige en praktijkgerichte
docenten die op een interessante
en
interactieve wijze de lesstof behandelen en
daarbij gebruik maken van praktijkgerichte
opdrachten en concrete voorbeelden.
Documentatie
Elke cursist ontvangt een cursusboek van
MARVEL.
Certificering
Het examen wordt door een onafhankelijk en
gecertificeerd examenbureau afgenomen, bij
voldoende resultaat ontvangt de cursist een
landelijk
erkend
diploma
en
een
veiligheidspas op creditcardformaat met een
geldigheid van 10 jaar.
Werkwijze
De volgende verplichte onderwerpen worden
behandeld:










De Arbo-wet;
Ongevallentheorie;
Leidinggevenden en veiligheid;
Veiligheidsinformatie,
werkvergunningen;
Taak-risicoanalyse;
Bedrijfsnoodplan;
Risicobronnen;
Gevaarlijke stoffen;
Ergonomie;
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Gereedschappen, machines en
elektriciteit;
Hijsen, tillen en lopen;
Werken op hoogte;
Besloten ruimten;
Persoonlijke beschermingsmiddelen;
Eventueel branchegerichte informatie
(door het bedrijf aan te geven extra
informatie)
die
niet
wordt
geëxamineerd.

Locatie
Neem hiervoor contact op met MARVEL.
Bij voldoende deelname leent de opleiding
VOL-VCA Herhaling zich uitstekend voor incompany verzorging. Op aanvraag ontvangt u
hiervoor een offerte.
Aantal deelnemers
Individuele cursisten op open inschrijfdagen.
Groepen minimaal 8 en maximaal 16
cursisten.

Tijdsplanning
De opleiding bestaat uit 2 dagen of 4
avonden exclusief examen. Het examen
wordt kort volgend op de cursus in de regio
gegeven.
Kosten
De kosten van de herhalingscursus zijn op
aanvraag en inclusief lunch.
Inlichtingen
Als u na het lezen van dit infoblad nog vragen
heeft over de opleiding veiligheid voor
operationeel leidinggevenden ( VOL VCA ),
kunt u terecht bij MARVEL op onderstaand
telefoonnummer.
Op de website van MARVEL vindt u een
cursusoverzicht en data.
De informatie over alle cursussen en
opleidingen van MARVEL vindt op de website
onder alle opleidingen van MARVEL.

Brink 3 9468 BP Annen
(T) 0592-278222

Postbus 25 9468 ZG Annen
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