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Nascholing
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W01-1 Het Nieuwe Rijden, Ecodrive Brandstofreductie met vrachtauto
Met Het Nieuwe rijden (HNR) / Ecodrive houdt u uw brandstofkosten laag!
Door toepassing van verbeterde en moderne materialen kan het brandstofverbruik worden verminderd. Daarnaast heeft
vooral de chauffeur invloed op het brandstofverbruik, aangezien een juiste rijstijl kan leiden tot een aanzienlijke
brandstofbesparing. Door HNR wordt de kilometerkostprijs gunstig beïnvloed. In deze cursus wordt de cursist getraind in alle
technieken van "Het Nieuwe Rijden". De rijstijl van Het Nieuwe Rijden maakt optimaal gebruik van de meest recente
veranderingen onder de motorkap. Als gevolg hiervan combineert deze rijstijl brandstofbesparing en veiligheid op een
plezierige en comfortabele wijze.
Doelgroep
De cursus is bedoeld voor chauffeurs van vrachtauto's, touringcars, personen- en bestelauto's
Doel
De cursus Het Nieuwe Rijden leert de cursist rijtechnieken aan waarmee zowel energiezuiniger en minder milieubelastend
kan worden gereden als anticiperend rijgedrag. Het uiteindelijke doel is de kostprijs per kilometer te verlagen.
Toepassen van Het Nieuwe Rijden levert u het volgende op:
•Concreet financieel voordeel;
•Minder brandstofverbruik;
•Minder schade en onderhoud;
•Meer comfort en veiligheid voor passagiers en chauffeurs;
•Grotere verkeersveiligheid;
•Minder stress en ziekteverzuim bij de chauffeurs;
•Minder belasting van het milieu;
•Een positieve bijdrage aan het imago van uw bedrijf.
•Minder fysieke belasting voor de chauffeurs
Inhoud en opzet
Deze cursus van één dag is geheel gericht op de beroepspraktijk. Tijdens de cursus oefent de cursist zijn rijtechnieken in
twee praktijkritten. De theorie die wordt behandeld dient ter ondersteuning van de praktijkoefeningen. In de cursus worden de
volgende onderwerpen behandeld:
•Het principe van specifiek brandstofverbruik
•Brandstofbesparende rijstijl
•Voertuig en chauffeur
•Invloeden van weer, weg en verkeer op brandstofverbruik
•Techniek en uitvoering van het voertuig
•Invloed van de chauffeur op het brandstofverbruik
•Anticiperend rijgedrag.
•Milieu effecten
Examen / Resultaten en rapportering
Na afloop van de cursus ontvangt de cursist een certificaat als bewijs van deelname. Tevens ontvangt hij het
beoordelingsformulier waarop zijn prestaties van de praktijkritten staan vermeld.
De beoordelingsformulieren van de chauffeurs worden teruggekoppeld naar het bedrijf in de vorm van een rapport. Op deze
manier kan brandstofbesparing een vast onderdeel van uw bedrijfsvoering zijn met blijvende resultaten.
Cursusduur
2 dagdelen
Cursuslocatie
Deze cursus wordt op een door uw bedrijf gewenste locatie gegeven.
Deelnemers
Praktijk in groepen van 2 personen en / of een op een, Theorie maximaal 12 personen.
Materiaal
Bedrijfsvoertuig, leermiddelen.
Cursusdata
In overleg vast te stellen
Cursusprijs
€ 385,00 excl. BTW en inclusief aan en afmelden CCV.
De cursusuren van deze cursus tellen mee in het aantal verplichte nascholingsuren in het kader van de Richtlijn. De cursus
telt voor 7 uur (praktijk) mee voor de Nascholing.
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U01-4 ADR Basis - vervoeren van gevaarlijke stoffen over de weg (incl. nascholing)
Doelgroep
Alle chauffeurs die gevaarlijke stoffen vervoeren moeten in het bezit zijn van het basiscertificaat. Voor het basisexamen is
de nodige kennis vereist van de wettelijke voorschriften die gelden voor het vervoer van gevaarlijke stoffen. Daarnaast
worden vragen gesteld over de eigenschappen en gevaren van de verschillende klassen gevaarlijke stoffen. U moet
weten hoe te handelen in alle mogelijke situaties. Ook het optreden bij calamiteiten komt aan de orde.
Inhoud
De basistraining bestaat uit:
Theorie
•Algemene voorschriften
•Kennis over bescherming van het milieu op het gebied van vervoer;
•De te nemen maatregelen bij een ongeval;
•Het voorkomen van ongevallen en de bestrijding daarvan;
•Regels voor de chauffeur bij het vervoer van gevaarlijke stoffen;
•Samenladingsverboden in eenzelfde voertuig of container;
•Voorzorgsmaatregelen tijdens het laden en lossen van
gevaarlijke stoffen;
•Eisen aan de colli, de behandeling en stuwage.

•De belangrijkste soorten van gevaar;
•Preventieve maatregelen en
veiligheidsmaatregelen
•Brand en brandbestrijding;
•Etikettering en kenmerking, ten behoeve van de
gevaaridentificatie;
•Doel en werking van de technische uitrusting van
voertuigen;
•Burgerrechtelijke aansprakelijkheid;
•Gecombineerd vervoer;

Certificaat
Na de lessen zal een examen worden afgenomen. Wanneer de deelnemer hiervoor slaagt zal deze een certificaat
ontvangen dat voor een periode van
5 jaar geldig is.
Deelnemers:
Minimaal 4 maximaal 16 personen.
Cursusduur
5 dagdelen, totaal 2½ dagen.
Cursusplaats
Deze cursus wordt op onze locatie of op een door uw bedrijf gewenste locatie gegeven
Cursusprijs
€ 475,00 per persoon excl. BTW, inclusief aan en af melden CCV of CCV examens.
Examen ADR Basiscursus
Na voltooiing van de basiscursus kan examen worden afgelegd bij de Stichting CCV. Dit examen bestaat uit een
schriftelijk examen van 25 multiplechoice vragen alsmede een mondeling examen van 30 minuten.
De uren van deze cursus kunnen meetellen in het verplicht aantal uren nascholing in het kader van de Richtlijn
Vakbekwaamheid. De cursus telt voor 14 uur (theorie) mee voor de Nascholing.
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U01-4 ADR Basis + Tank - vervoeren van gevaarlijke stoffen over de weg (incl. nascholing)
Doelgroep
Alle chauffeurs die gevaarlijke stoffen vervoeren moeten in het bezit zijn van het basiscertificaat. Voor het basisexamen is
de nodige kennis vereist van de wettelijke voorschriften die gelden voor het vervoer van gevaarlijke stoffen. Daarnaast
worden vragen gesteld over de eigenschappen en gevaren van de verschillende klassen gevaarlijke stoffen. U moet
weten hoe te handelen in alle mogelijke situaties. Ook het optreden bij calamiteiten komt aan de orde.
Inhoud
De basistraining bestaat uit:
Theorie
•Algemene voorschriften
•Kennis over bescherming van het milieu op het gebied van vervoer;
•De te nemen maatregelen bij een ongeval;
•Het voorkomen van ongevallen en de bestrijding daarvan;
•Regels voor de chauffeur bij het vervoer van gevaarlijke stoffen;
•Samenladingsverboden in eenzelfde voertuig of container;
•Voorzorgsmaatregelen tijdens het laden en lossen van
gevaarlijke stoffen;
•Eisen aan de colli, de behandeling en stuwage.

•De belangrijkste soorten van gevaar;
•Preventieve maatregelen en
veiligheidsmaatregelen
•Brand en brandbestrijding;
•Etikettering en kenmerking, ten behoeve van de
gevaaridentificatie;
•Doel en werking van de technische uitrusting van
voertuigen;
•Burgerrechtelijke aansprakelijkheid;
•Gecombineerd vervoer;

De aanvullende ADR cursus tankvervoer behandelt de volgende onderwerpen:
•Het rijgedrag van voertuigen, met inbegrip van het bewegen van de lading;
•Bijzondere voorschriften met betrekking tot de voertuigen;
•Algemene theoretische kennis van laad- en lossystemen van de voertuigen;
•Bijzondere aanvullende voorwaarden betreffende het gebruik van deze voertuigen (keuringsdocumenten,
goedkeuringsmerktekens, kenmerking en etikettering, enz.).
Certificaat
Na de lessen zal een examen worden afgenomen. Wanneer de deelnemer hiervoor slaagt zal deze een certificaat
ontvangen dat voor een periode van
5 jaar geldig is.
Deelnemers:
Minimaal 5 maximaal 16 personen.
Cursusduur
6 dagdelen, totaal 3 dagen.
Cursusplaats
Deze cursus wordt op onze locatie of op een door uw bedrijf gewenste locatie gegeven
Cursusprijs
€ 685,00 per persoon excl. BTW, inclusief aan en af melden CCV of CCV examens.
Examen ADR Basis + Tank cursus
Na voltooiing van de basiscursus kan examen worden afgelegd bij de Stichting CCV. Dit examen bestaat uit een
schriftelijk examen Basis en schriftelijk examen Tank van ieder 60 minuten.
De uren van deze cursus kunnen meetellen in het verplicht aantal uren nascholing in het kader van de Richtlijn
Vakbekwaamheid. De cursus telt voor 21 uur (theorie) mee voor de Nascholing.
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U01-4 ADR Basis verlenging (incl. nascholing)
Om het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg op een veilige manier te laten gebeuren, is het wettelijk vastgelegd
dat dit transport alleen door gecertificeerde chauffeurs mag worden uitgevoerd. Chauffeurs die gevaarlijke stoffen
vervoeren dienen in het bezit te zijn van het ADR Basis certificaat. Dit certificaat is 5 jaar geldig en zal daarna verlengd
moeten worden middels deze cursus.
Doel
Het opfrissen van de kennis over het vervoer van gevaarlijke stoffen in tankauto’s en containers. Wanneer de cursus met
succes wordt afgerond, is het voor de deelnemer gedurende 5 jaar weer toegestaan om gevaarlijke stoffen te vervoeren.
Doelgroep
Chauffeurs die gevaarlijke stoffen in stukgoedwagens vervoeren en hun huidige certificaat willen verlengen middels deze
herhalingscursus.
Inhoud
Opfrissen van kennis op het gebied van de onderstaande punten:
•Eigenschappen en gevarenklassen van gevaarlijke stoffen
•Wetgeving voor het vervoer van gevaarlijke stoffen
•Het voertuig
•Veiligheidsmaatregelen
•Vervoersdocumenten
Certificaat
Na de lessen zal een examen worden afgenomen. Wanneer de deelnemer hiervoor slaagt zal deze een certificaat
ontvangen dat voor een periode van 5 jaar geldig is.
Cursusduur
Deze cursus bestaat uit 4 dagdelen dus duurt 2 dagen.
Deelnemers:
Minimaal 5 maximaal 16 personen.
Cursusplaats
Deze cursus wordt op onze of op een door uw bedrijf gewenste locatie gegeven.
Cursusprijs
€ 385,00 per persoon excl. BTW.

De uren van deze cursus kunnen meetellen in het verplichte aantal uren nascholing in het kader van de Richtlijn
Vakbekwaamheid. Deze cursus telt voor 14 uur (theorie) mee voor nascholing.
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U01-4 ADR Basis + Tank verlenging (incl. nascholing)
Om het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg op een veilige manier te laten gebeuren, is het wettelijk vastgelegd
dat dit transport alleen door gecertificeerde chauffeurs mag worden uitgevoerd. Chauffeurs die gevaarlijke stoffen
vervoeren in tankauto’s en containers dienen in het bezit te zijn van het ADR Basis + Tank certificaat. Dit certificaat is 5
jaar geldig en zal daarna verlengd moeten worden middels deze cursus.
Doel
Het opfrissen van de kennis over het vervoer van gevaarlijke stoffen in tankauto’s en containers. Wanneer de cursus met
succes wordt afgerond, is het voor de deelnemer gedurende 5 jaar weer toegestaan om gevaarlijke stoffen te vervoeren.
Doelgroep
Chauffeurs die gevaarlijke stoffen in tankauto’s, containers en/of stukgoedwagens vervoeren en hun huidige certificaat
willen verlengen middels deze herhalingscursus.
Inhoud
Opfrissen van kennis op het gebied van de onderstaande punten:
•Eigenschappen en gevarenklassen van gevaarlijke stoffen
•Wetgeving voor het vervoer van gevaarlijke stoffen
•Het voertuig
•Veiligheidsmaatregelen
•Vervoersdocumenten
Certificaat
Na de lessen zal een examen worden afgenomen. Wanneer de deelnemer hiervoor slaagt zal deze een certificaat
ontvangen dat voor een periode van 5 jaar geldig is.
Cursusduur
Deze cursus bestaat uit 6 dagdelen dus duurt 3 dagen.
Deelnemers:
Minimaal 5 maximaal 16 personen.
Cursusplaats
Deze cursus wordt op onze of op een door uw bedrijf gewenste locatie gegeven.
Cursusprijs
€ 495,00 per persoon excl. BTW.

De uren van deze cursus kunnen meetellen in het verplichte aantal uren nascholing in het kader van de Richtlijn
Vakbekwaamheid. Deze cursus telt voor 14 uur (theorie) mee voor nascholing.
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U01-4 ADR Module Tank - vervoeren van gevaarlijke stoffen over de weg (incl. nascholing)
Doelgroep
Alle chauffeurs die gevaarlijke stoffen vervoeren moeten in het bezit zijn van het basiscertificaat. Voor het basisexamen is
de nodige kennis vereist van de wettelijke voorschriften die gelden voor het vervoer van gevaarlijke stoffen. Dit
basiscertificaat moet al in het bezit zijn van de chauffeur, om de module Tank te kunnen volgen. Daarnaast worden
vragen gesteld over de eigenschappen en gevaren van de verschillende klassen gevaarlijke stoffen. U moet weten hoe te
handelen in alle mogelijke situaties. Ook het optreden bij calamiteiten komt aan de orde.
Inhoud
De training module Tank bestaat uit:
Theorie
De aanvullende ADR cursus tankvervoer behandelt de volgende onderwerpen:
•Het rijgedrag van voertuigen, met inbegrip van het bewegen van de lading;
•Bijzondere voorschriften met betrekking tot de voertuigen;
•Algemene theoretische kennis van laad- en lossystemen van de voertuigen;
•Bijzondere aanvullende voorwaarden betreffende het gebruik van deze voertuigen (keuringsdocumenten,
goedkeuringsmerktekens, kenmerking en etikettering, enz.).
Certificaat
Na de lessen zal een examen worden afgenomen. Wanneer de deelnemer hiervoor slaagt zal deze een certificaat
ontvangen dat voor een periode van 5 jaar geldig is.
Deelnemers:
Minimaal 5 maximaal 16 personen.
Cursusduur
2 dagdelen, totaal 1 dag.
Cursusplaats
Deze cursus wordt op onze locatie of op een door uw bedrijf gewenste locatie gegeven
Examen ADR Tank cursus
Na voltooiing van de cursus module Tank, kan examen worden afgelegd bij de Stichting CCV. Dit examen bestaat uit een
schriftelijk examen van 60 minuten.
Cursusprijs
€ 220,00 per persoon excl. BTW, inclusief aan en af melden CCV of CCV examens, leermiddelen en lunch en koffie.
De uren van deze cursus kunnen meetellen in het verplicht aantal uren nascholing in het kader van de Richtlijn
Vakbekwaamheid. De cursus telt voor 7 uur (theorie) mee voor de Nascholing.
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Lading zekeren
Inleiding:
Het vastzetten van de lading is van groot belang voor het veilig transporteren van goederen. Als vervoerder is het van groot
belang dat verantwoord geladen wordt zodat de lading niet gaat schuiven en er veilig en schadevrij vervoerd kan worden.
Daarnaast wordt hier door de overheden, met name in Duitsland, steeds scherper op toegezien wanneer de lading niet goed
vastgezet is. Er gelden zeer hoge boetes voor het niet goed zekeren van de lading.
Doelgroep:
Iedereen die verantwoordelijk is voor het veilig vastzetten en vervoeren van ladingen. Dus Chauffeurs en expeditiemedewerkers.
Maar ook geschikt voor leidinggevenden, om inzicht te krijgen in de problematiek waarmee hun werknemers in de dagelijkse
praktijk mee te maken krijgen.
Doelstelling:
De cursus 'Ladingzekeren' is gericht op het verkrijgen van kennis met betrekking tot het zekeren van de lading. Er wordt aandacht
geschonken aan de mogelijke consequenties van het onvoldoende stuwen van lading, de krachten die kunnen optreden bij het
vervoer en het gebruik van banden, kettingen en blokken.
Tevens worden oplossingen aangereikt om de risico’s en daarmee de kosten ontstaan door schade tot een minimum te
beperken.
Inhoud:
In de training komen de volgende onderwerpen aan de orde:
•
•
•
•
•
•
•

Wet- en regelgeving voor zekeren van de lading
Gevolgen van verkeerd laden
Verantwoordelijkheden van de verantwoordelijke partijen
De krachten die spelen bij de het vervoeren van lading
Methoden en principes van lading zekeren
Gebruik van spanbanden, kettingen, blokken, wrijvingsmateriaal;
Gebruik van eenvoudige tabellen om vast te stellen hoe de lading gezekerd dient te worden

Examen:
Na afloop van de cursus wordt er geen examen afgenomen. Deelnemers krijgen een certificaat als bewijs van deelname.
Deelnemers:
Minimaal 4 maximaal 16 personen.
Cursusduur
1 dag of 2 dagdelen.
Cursuslocatie
Deze cursus wordt op een door uw bedrijf gewenste locatie gegeven.
Cursusdata
In overleg te bepalen.
Cursusprijs
€ 225,00 per persoon excl. BTW en aan en afmelden CCV.

De cursusuren van deze cursus tellen mee in het aantal verplichte nascholingsuren in het kader van de
Richtlijn van Vakbekwaamheid. Deze opleiding telt voor 7 uur (theorie) mee voor de Nascholing.
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U23-1 Digitale Tachograaf voor Chauffeurs
De digitale tachograaf heeft het doel om binnen Europa te zorgen voor meer veiligheid op de weg, eerlijke concurrentie
tussen Europese vervoerders en gezonde arbeidsomstandigheden. Naast een verandering in de bediening, gaan
chauffeurs werken met een bestuurderskaart.
Voor wie?
Vrachtauto- en buschauffeurs die werken met voertuigen, die zijn voorzien van een digitale tachograaf.
Resultaat
Deelnemers leren de digitale tachograaf te bedienen en de bestuurderskaart te gebruiken. Ze kennen de verplichtingen
van de chauffeur ten aanzien van ritregistraties.
Inhoud
- Belang voor chauffeur en ondernemer
- Wetgeving digitale tachograaf
- Bediening digitale tachograaf
- Verplichtingen voor de chauffeur
- Meevoerverplichtingen
- Rijden met mechanische en digitale tachografen
- Controlebeambten en verloop controle
Examen
Er wordt geen examen afgenomen. Deelnemers krijgen een getuigschrift als bewijs van deelname.
Deelnemers:
Minimaal 2 maximaal 12 personen.
Cursusduur
1 cursusdag
Cursusdata
In overleg te bepalen.
Cursuslocatie
Cursus wordt op locatie gegeven.
Cursusprijs
€ 225,00 per persoon excl. BTW en aan en afmelden CCV.

De cursusuren van deze cursus tellen mee in het aantal verplichte nascholingsuren in het kader van de Richtlijn
Vakbekwaamheid. De cursus telt voor 7 uur (theorie) mee voor de Nascholing.
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Basisveiligheid VCA (U05-2)
Inleiding:
De geldigheidsduur van het diploma Basisveiligheid VCA bedraagt tien jaar. In de VCA-checklist is de cursus
Basisveiligheid VCA opgenomen als eis voor alle operationele medewerkers die langer dan drie maanden in dienst zijn.
Om aan deze eis te kunnen blijven voldoen dienen alle gediplomeerde medewerkers zich de kennis opnieuw eigen te
maken.
De cursus Basisveiligheid VCA geeft de mogelijkheid om de algemene veiligheidskennis van alle operationele
medewerkers op hetzelfde niveau te brengen en deel uit te laten maken van hun vakkennis. De wettelijke verplichting
voor de werkgever om de werknemers voldoende voorlichting en onderricht te bieden sluit hierbij aan.
Doelgroep:
Voor iedereen die nog niet beschikt over een diploma Basisveiligheid VCA.
Doelstelling:
Met deze 1-daagse training kun je het diploma Basisveiligheid VCA behalen met een geldigheid van 10 jaar.
Inhoud:
De volgende onderwerpen komen aan bod:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Arbowetgeving
Gevaarlijke stoffen & etikettering
Veilig werken met elektriciteit
Brand- en explosiegevaar
Werken in besloten ruimten
Werkplekeisen algemeen
Hijs- en hefwerktuigen
Werken op hoogte
Handgereedschap & gereedschapsmachines
Persoonlijke beschermingsmiddelen

Examen:
Na afloop van de cursus wordt er een examen afgenomen. Bij voldoende beoordeling wordt het certificaat Basisveiligheid
VCA afgegeven. Het certificaat is 10 jaar geldig.
Deelnemers:
Minimaal 5 maximaal 16 personen.
Cursusduur
De cursus omvat 1 dag oftewel 2 dagdelen.
Cursusplaats
Deze cursus wordt op onze locatie of op een door uw bedrijf gewenste locatie gegeven.
Cursusprijs
€ 275,00 per persoon excl. BTW en aan en afmelden CCV.
De uren van deze dag kunnen meetellen in het verplichte aantal uren nascholing in het kader van de Richtlijn
Vakbekwaamheid. Deze cursus telt voor 7 uur (theorie) mee voor de Nascholing.
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Nascholing
Training

Basisveiligheid VCA – Hercertificering (U05-2)
Inleiding:
De geldigheidsduur van het diploma Basisveiligheid VCA bedraagt tien jaar. In de VCA-checklist is de cursus
Basisveiligheid VCA opgenomen als eis voor alle operationele medewerkers die langer dan drie maanden in dienst zijn.
Om aan deze eis te kunnen blijven voldoen dienen alle gediplomeerde medewerkers zich de kennis opnieuw eigen te
maken.
De herhalingscursus Basisveiligheid VCA geeft de mogelijkheid om de algemene veiligheidskennis van alle operationele
medewerkers op hetzelfde niveau te brengen en deel uit te laten maken van hun vakkennis. De wettelijke verplichting
voor de werkgever om de werknemers voldoende voorlichting en onderricht te bieden sluit hierbij aan.
Doelgroep:
Voor iedereen die beschikt over een (bijna verlopen) diploma Basisveiligheid VCA.
Doelstelling:
Met deze 1-daagse training kun je het diploma Basisveiligheid VCA met 10 jaar verlengen.
Inhoud:
De volgende onderwerpen komen aan bod:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Arbowetgeving
Gevaarlijke stoffen & etikettering
Veilig werken met elektriciteit
Brand- en explosiegevaar
Werken in besloten ruimten
Werkplekeisen algemeen
Hijs- en hefwerktuigen
Werken op hoogte
Handgereedschap & gereedschapsmachines
Persoonlijke beschermingsmiddelen

Examen:
Na afloop van de cursus wordt er een examen afgenomen. Bij voldoende beoordeling wordt het certificaat Basisveiligheid
VCA afgegeven. Het certificaat is 10 jaar geldig.
Deelnemers:
Minimaal 4 maximaal 16 personen.
Cursusduur
De cursus omvat 1 dag oftewel 2 dagdelen.
Cursusplaats
Deze cursus wordt op onze locatie of op een door uw bedrijf gewenste locatie gegeven.
Cursusprijs
€ 275,00 per persoon excl. BTW en incl. examen en aan- / afmelden CCV.
De uren van deze dag kunnen meetellen in het verplichte aantal uren nascholing in het kader van de Richtlijn
Vakbekwaamheid. Deze cursus telt voor 7 uur (theorie) mee voor de Nascholing.
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Nascholing
Training

VCA - VOL (U05-2)
Inleiding:
De geldigheidsduur van het diploma VCA - VOL bedraagt 10 jaar. In de VCA-checklist is de cursus VCA - VOL
opgenomen als eis voor alle operationele leidinggevende medewerkers die langer dan drie maanden in dienst zijn. Om
aan deze eis te kunnen blijven voldoen dienen alle gediplomeerde leidinggevende medewerkers zich de kennis opnieuw
eigen te maken.
De cursus VCA - VOL geeft de mogelijkheid om de algemene veiligheidskennis van alle operationele leidinggevende
medewerkers op hetzelfde niveau te brengen en deel uit te laten maken van hun vakkennis. De wettelijke verplichting
voor de werkgever om de leidinggevende werknemers voldoende voorlichting en onderricht te bieden sluit hierbij aan.
Doelgroep:
Voor leidinggevenden die nog niet beschikken over een diploma VCA - VOL.
Doelstelling:
Met deze 1-daagse training kun je het diploma VCA - VOL behalen met een geldigheid van 10 jaar.
Inhoud:
De volgende onderwerpen komen aan bod:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Arbowetgeving
Gevaarlijke stoffen & etikettering
Veilig werken met elektriciteit
Brand- en explosiegevaar
Werken in besloten ruimten
Werkplekeisen algemeen
Hijs- en hefwerktuigen
Werken op hoogte
Handgereedschap & gereedschapsmachines
Persoonlijke beschermingsmiddelen

Examen:
Na afloop van de cursus wordt er een examen afgenomen. Bij voldoende beoordeling wordt het certificaat VCA - VOL
afgegeven. Het certificaat is 10 jaar geldig.
Deelnemers:
Minimaal 5 maximaal 16 personen.
Cursusduur
De cursus omvat 1 dag oftewel 2 dagdelen.
Cursusplaats
Deze cursus wordt op onze locatie of op een door uw bedrijf gewenste locatie gegeven.
Cursusprijs
€ 275,00 per persoon excl. BTW en aan en afmelden CCV.
De uren van deze dag kunnen meetellen in het verplichte aantal uren nascholing in het kader van de Richtlijn
Vakbekwaamheid. Deze cursus telt voor 7 uur (theorie) mee voor de Nascholing.
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Nascholing
Training

VCA – VOL Hercertificering (U05-2)
Inleiding:
De geldigheidsduur van het diploma Basisveiligheid VCA bedraagt 10 jaar. In de VCA-checklist is de cursus VCA – Vol
opgenomen als eis voor alle operationele leidinggevende medewerkers die langer dan drie maanden in dienst zijn. Om
aan deze eis te kunnen blijven voldoen dienen alle gediplomeerde medewerkers zich de kennis opnieuw eigen te maken.
De herhalingscursus VCA - VOL geeft de mogelijkheid om de algemene veiligheidskennis van alle operationele
leidinggevende medewerkers op hetzelfde niveau te brengen en deel uit te laten maken van hun vakkennis. De wettelijke
verplichting voor de werkgever om de leidinggevenden voldoende voorlichting en onderricht te bieden sluit hierbij aan.
Doelgroep:
Voor iedereen die beschikt over een (bijna verlopen) diploma VCA - VOL.
Doelstelling:
Met deze 1-daagse training kun je het diploma VCA - VOL met 10 jaar verlengen.
Inhoud:
De volgende onderwerpen komen aan bod:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Arbowetgeving
Gevaarlijke stoffen & etikettering
Veilig werken met elektriciteit
Brand- en explosiegevaar
Werken in besloten ruimten
Werkplekeisen algemeen
Hijs- en hefwerktuigen
Werken op hoogte
Handgereedschap & gereedschapsmachines
Persoonlijke beschermingsmiddelen

Examen:
Na afloop van de cursus wordt er een examen afgenomen. Bij voldoende beoordeling wordt het certificaat VCA - VOL
afgegeven. Het certificaat is 10 jaar geldig.
Deelnemers:
Minimaal 4 maximaal 16 personen.
Cursusduur
De cursus omvat 1 dag oftewel 2 dagdelen.
Cursusplaats
Deze cursus wordt op onze locatie of op een door uw bedrijf gewenste locatie gegeven.
Cursusprijs
€ 275,00 per persoon excl. BTW en incl. examen en aan- / afmelden CCV.
De uren van deze dag kunnen meetellen in het verplichte aantal uren nascholing in het kader van de Richtlijn
Vakbekwaamheid. Deze cursus telt voor 7 uur (theorie) mee voor de Nascholing.
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