SNEL EN GEMAKKELIJK NAAR EEN
VCA-DIPLOMA
UITGEBREID CURSUS- EN EXAMENAANBOD
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U bent op zoek naar een VCA-cursus
en/of -examen? Met ons ruime
cursusaanbod en onze verschillende
examenmogelijkheden biedt SGS diverse
opties om snel en gemakkelijk het VCAdiploma te behalen en dat op uw eigen
manier.

CURSUS EN EXAMINERING NAAR WENS

CENTRAAL DIPLOMAREGISTER

Van behoefte tot diploma: bij SGS kiest u
zelf hoe, waar en wanneer u uw VCAkwalificatie behaalt.

U bent geslaagd voor uw VCA-diploma?
Dan wordt uw kwalificatie geregistreerd in
het Centraal Diplomaregister en is het tien
jaar geldig.

•

VCA: WAT EN WAAROM
De Veiligheid, Gezondheid en Milieu
Checklist Aannemers – afgekort
VGM Checklist Aannemers of VCA
– is veel meer dan een checklist.
Het is een uitgebreid programma op
basis van controlepunten waarmee
u nagaat of u veilig werkt. Tijdens
een VCA-cursus verdiept u zich in
de veiligheidsvoorschriften uit dit
programma. Na het afleggen van het
examen bent u in het bezit van uw
VCA-diploma. Het zal u niet verbazen
dat opdrachtgevers uit risicovolle
branches, zoals de bouw, steeds vaker
een VCA-kwalificatie verplicht stellen aan
opdrachtnemers. Veilig werken getuigt
immers van vakmanschap. Daarnaast is
een VCA-diploma verplicht wanneer u
een SOG-opleiding wenst te volgen.

VCA VOOR IEDEREEN
SGS Veiligheidsexamens is onderdeel
van SGS INTRON B.V.: een ISO 9001gecertificeerde onderneming. We zijn
werkzaam in heel Nederland. Sinds de
start van onze examenactiviteiten in
1998 maken zowel particuliere klanten
als diverse opleidingsinstituten, het
reguliere onderwijs en organisaties, zoals
uitzendbureaus, beveiligingsbedrijven
en penitentiaire inrichtingen, gebruik van
onze VCA-diensten.

•

Cursus: Zoekt u een zelfstudiepakket
(cursusboek of e-learning) of volgt
u liever klassikale lessen via een
erkende opleider? U kunt kiezen uit de
cursusvorm die het beste bij u past.
Examinering: Wilt u het examen
afleggen op uw eigen locatie of komt
u liever naar één van onze locaties?
Beide opties zijn mogelijk. Daarbij
hoeft u zich voor een examen slechts
vijf dagen van tevoren aan te melden
in plaats van de gebruikelijke tien.
Kandidaten die moeite hebben met
lezen of dyslectisch zijn, hebben de
optie om deel te nemen aan een
voorleesexamen.

Met behulp van ons stappenplan kiest u
uw eigen studiewijze en het examen van
uw voorkeur.

NEEM CONTACT OP
Geïnteresseerd of wenst u meer
informatie? We denken graag met u mee.

SGS VEILIGHEIDSEXAMENS
Venusstraat 2
4105 JH Culemborg
Postbus 267
4100 AG Culemborg
T: +31 (0)88 – 214 5141
E: nl.veiligheidsexamens.vca@sgs.com
W: www.veiligheidsexamens.com

CURSUS- EN EXAMENAANBOD
CURSUS

EXAMEN

BESCHIKBARE
TALEN EXAMEN

B-VCA

Basisveiligheid

40 vragen
Duur: 60 min.
Geslaagd bij behalen
van 65% van het aantal
beschikbare punten

nl, en, de, fr, pl,
pt, hu, it, ro, sk, tr,
es, lt, ar, ru

B-VCA
groen

Basisveiligheid voor
werkzaamheden in
de groenvoorziening

40 vragen
Duur: 60 min.
Geslaagd bij behalen
van 65% van het aantal
beschikbare punten

nl

VOL-VCA

Veiligheid voor
Operationeel
Leidinggevenden

70 vragen
Duur: 75 min.
Geslaagd bij behalen
van 65% van het aantal
beschikbare punten

nl, en, de, fr

VIL-VCU

Veiligheid voor
Intercedenten en
Leidinggevenden

70 vragen
Duur: 75 min.
Geslaagd bij behalen
van 65% van het aantal
beschikbare punten

nl, en

IN VIER STAPPEN NAAR UW VCA-DIPLOMA
1
VCA BEPALEN
Naar welk type VCA-diploma
bent u op zoek? Maak een keuze
uit ons cursusaanbod.

2

STUDIEVORM KIEZEN
Kies het soort studie van uw voorkeur.
Zelfstudiepakket
Zelf aan de slag, op eigen tempo en wanneer uw
agenda het toelaat? Kies dan voor een zelfstudiepakket.

3

EXAMINERING
KIEZEN
Bent u volledig op de hoogte van de eisen voor
VCA en bent u klaar voor het examen? Dan heeft
u de keuze uit twee opties:
Inloopexamen
Op basis van een open inschrijving loopt u letterlijk
bij ons binnen om uw examen af te leggen. Dat
kan overdag of ’s avonds. We beschikken over
examenlocaties verspreid door heel Nederland.

•

Cursusboek
Heeft u graag papier in handen? Met een
cursusboek kunt u zelf aan de slag.

•

E-learning
Studeert u liever digitaal? Kiest u dan voor het
e-learningtraject. Op deze wijze kunt u het
lesmateriaal beluisteren en op digitale wijze
aantekeningen maken (enkel beschikbaar in het
Nederlands).

Klassikale cursus
Zoekt u een cursus waarbij een leraar de lesstof
behandelt? Met een cursus via een erkend opleider
leert u in klassikaal verband over VCA.

In-company examen
Wij organiseren het VCA-examen ter plaatse, bij u op
de bedrijfsvloer. Daarbij passen wij ons aan naar uw
agenda. Dit kan zeven dagen per week. We zijn niet
gebonden aan een maximum aantal kandidaten.
Ieder type examen verloopt digitaal via beeldscherm.
Onmiddellijk na afloop van het examen kent u de
resultaten en de uitslag. Op aanvraag kunnen beide
types in de vorm van een voorleesexamen worden
afgelegd.

VCA-DIPLOMA

4

Geslaagd voor uw examen?
Gefeliciteerd! U beschikt nu over
de benodigde kennis. Uw VCAdiploma wordt geregistreerd in
het Centraal Diplomaregister en
u ontvangt een pasje waarmee u
eenvoudig uw kennis aantoont.
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