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Doelstelling VCA VOL (Voor Operationeel Leidinggevende)
Cijfers van het CBS geven aan dat aandacht voor veilig werken broodnodig is.
Jaarlijks zijn er meer dan 150.000 werkende betrokken bij een bedrijfsongeval. Het
meeste risico lopen (jonge) mensen werkzaam in de bouw, de metaalindustrie en in
de horeca. De ongevallen zijn vaak gevolg van hoge werkdruk, onoplettendheid en
het niet voldoende op de hoogte zijn van de veiligheidsvoorschriften. Kennis van de
veiligheidsvoorschriften is een voorwaarde om op een veilige en verantwoorde wijze
te kunnen werken. Door het behalen van het VCA diploma kunt u aantonen dat uw
werknemers die benodigde kennis in huis hebben. In onze leerstof wordt uitgebreid
ingegaan op alle door de Stichting Samenwerken voor Veiligheid (SSVV) verplicht
gestelde onderwerpen.
Introductie
De Arbo-wet stelt dat werkgevers verplicht zijn te zorgen voor de veiligheid van hun
eigen werknemers en van derden die zich op het bedrijf bevinden. Opdrachtgevers
willen daarom in sommige gevallen een bewijs zien dat werkgevers/opdrachtnemers
de veiligheid serieus nemen. Zij kunnen bijvoorbeeld om het diploma VCA VOL
vragen deze te overleggen.
Doelgroep
Bent u operationeel leidinggevende of ZZPer? Dan moet u in vele gevallen het
diploma Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden VCA ( VOL – VCA) op zak
hebben. Daarmee geeft u aan dat u veilig werkt en rekening houdt met het milieu en
de gezondheid / welzijn van u en de medewerkers waaraan u leiding geeft.
Opleidingsniveau
Er is geen vooropleiding vereist, echter een beheersing van de Nederlandse taal is
gewenst. Voorstudie van het lesmateriaal van 3 tot 4 uur zorgt zeker voor een
bijdrage aan een positief resultaat.
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Inhoud
Onderwerpen die onder meer aan bod komen zijn in de module VCA VOL:
•

Wet- en regelgeving;

•

Risico’s en ongevallen;

•

Gevaarlijke stoffen;

•

Branden en explosies;

•

Besloten ruimten;

•

Machines en gereedschappen;

•

Tillen en hijsen;

•

Struikelen, uitglijden en vallen;

•

Werken op hoogte;

•

Elektriciteit;

•

Persoonlijke beschermingsmiddelen.

Resultaat
Als de opleiding bijna ten einde is, zal er een examen worden afgelegd. Het examen
VCA VOL bestaat uit een digitale toets met 70 meerkeuzevragen (slagingseis: 49
goede antwoorden). Bij voldoende resultaat ontvangt de cursist een officieel
diploma plus een VCA pasje, met een geldigheid van 10 jaar. Het examen kan in
meerdere talen worden afgenomen. Een digitaal voorleesexamen VCA VOL behoord
NIET tot de mogelijkheden.
Duur / locatie
1 Dag, respectievelijk 7 uur uitgevoerd in Montfoort, Bladel, Zwartsluis of bij u op
locatie.
Maximaal aantal deelnemers
Per docent theorie: 20 deelnemers.
Over code 95
Deze opleiding is door Ito opleidingen gecertificeerd bij het CCV in het kader van de
verplichte nascholing voor beroepschauffeurs. Met de code 95 toont u aan dat u
vakbekwaam bent. Code 95 is een aanduiding op het rijbewijs (met een einddatum)
die achter een voertuigcategorie is geplaatst . Deze code is verplicht voor het
beroepsmatig besturen van een voertuig waarvoor rijbewijs C1(E), C(E), D1(E) of
D(E) noodzakelijk is. Deze code is vijf jaar geldig.
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Kosten exclusief B.T.W.
Basisopleiding
•

1 Dag: € 164,00;

•

Optioneel lesboek: € 25,00;

•

Optioneel 7 uur registratie bij het CCV in het kader van de verplichte
nascholing code 95: € 25,00;

•

Lunch: inclusief (open programma);

•

Examenkosten (geen audio): inclusief.

Aanmelden / data open programma
Voor aanmelding en het inzien beschikbare data in het open programma kunt u
gebruik maken van onze website www.ito-opleidingen.nl. Indien u nog vragen of
opmerkingen heeft over deze opleiding, dan kunt u gebruik maken van de
contactpagina op onze website www.ito-opleidingen.nl of bellen met het
bedrijfsbureau van Ito opleidingen via het algemene telefoonnummer 0348 - 46 88
26.
Algemene informatie
Ito opleidingen afgekort Ito is een landelijk opererend trainingsinstituut die
opleidingen verzorgt op het gebied van veiligheid, transport, logistiek en milieu.
Naast trainingen op basis van open inschrijving biedt Ito de mogelijkheid om
trainingen bedrijfsspecifiek te organiseren, de zogenaamde in-company trainingen.
Hierbij wordt nadrukkelijk gezocht naar aansluiting van de opleiding aan de
praktijksituatie van de medewerkers van dat bedrijf. Het grote voordeel is dat men
zowel de theorie- als de praktijkinstructie kan aanpassen aan de in het bedrijf
gewenste bijzonderheden of omstandigheden, zodat optimale invulling van tijd en
opleiding gegarandeerd kan worden.
“One Stop Shopping”
Onze missie bij Ito is het leveren van ongeëvenaarde klanttevredenheid. Dat vraagt
om opleidingen die een toegevoegde waarde hebben voor organisaties dan wel
personen die wij trainen. We hebben een toegewijd team met vakidioten met hun
eigen specialisme.
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Ito werkt met strategische partners waarvan het aanbod goed aansluit bij het
opleidingstraject dat door Ito verzorgd kan worden. Ito ontzorgt de klant door een
breed pakket aan te bieden onder één dak waarbij Ito de regie heeft.
Waarom Ito?
•

U profiteert van enthousiaste trainers, goed opgeleid en afkomstig uit de
praktijk;

•

U profiteert van scherp geprijsde opleidingen/trainingen, vergelijkt u gerust
met overige aanbieders;

•

Ito verzorgt de opleidingen van A tot Z en we houden van snelle en korte
lijnen;

•

Ito maakt gebruik van het professionele leerlingenadministratiesysteem Visual
Systems.

Lesmateriaal
Het lesmateriaal op het gebied van logistieke opleidingen is door Ito opleidingen
merendeel zelf geschreven volgens diverse richtlijnen.
Algemene voorwaarden
Op de verkoop van zaken en verrichten van diensten, alsmede op de uit deze
verkopen en dienstverlening voortvloeiende rechtsverhoudingen met Ito opleidingen
zijn de Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van toepassing. Deze zijn
online terug te lezen of op verzoek verkrijgbaar.

Ito opleidingen
Tasveld 9 B
3417 XS Montfoort
Postbus 11
3417 ZG Montfoort
T 0348 468826
E info@ito-opleidingen.nl
U www.ito-opleidingen.nl
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