Basisveiligheid VCA
Enkel examen
Doel
Veiligheid op het werk is van groot belang, maar niet
altijd vanzelfsprekend. Er gebeuren regelmatig
bedrijfsongevallen die grote gevolgen kunnen hebben
voor werknemers zelf en voor je bedrijf. Door je
VCA-certificaat te halen krijg je inzicht in onveilige
situaties, ben je op de hoogte van de
veiligheidsregelgeving en kun je bijdragen aan het
voorkomen van ongevallen op het werk.

Doelgroep
Alle operationele medewerkers van een VCA (=
veiligheid checklist aannemers) te certificeren of
gecertificeerd bedrijf. Met deze opleiding trachten we
de kandidaten te sensibiliseren, een veilig gedrag te
stimuleren en een onveilig gedrag af te remmen met
de bedoeling om het aantal arbeidsongevallen terug te
schroeven.

Toelatingsvoorwaarden
●

Minimumleeftijd: 18 jaar

●
●
●
●
●
●
●
●

Noodsituaties;
Gevaarlijke stoffen;
Brand en explosie;
Arbeidsmiddelen;
Specifieke werkzaamheden en
omstandigheden;
Elektriciteit en straling;
Ergonomische werkplek;
Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM).

Eindtoets
●

Beeldschermexamen of voorleesexamen - 40
meerkeuze vragen. Je slaags als je minimum
64,5% haalt.

Een mondeling of voorleesexamen is enkel mogelijk
op aanvraag.
Het examen is mogelijk in volgende talen: Nederlands,
Frans of Engels (tijdig door te geven in welke taal u uw
examen wenst af te nemen).

Eind- en toetstermen basisveiligheid

Duurtijd examen VCA Basis:

De eind- en toetstermen definiëren over welke kennis
operationele medewerkers moeten beschikken op de
aangegeven gebieden. Ze dienen als basis voor het
opstellen van de examenvragen. Ze hebben alleen
betrekking op het domein kennis en zeggen niets over
vaardigheden.

60 minuten.

●
●
●
●
●
●

Wetgeving;
Gevaren, risico’s en preventie;
Ongevallen: oorzaken en preventie;
Veiligheidsgedrag;
Taken, rechten, plichten en overleg;
Procedures, instructies en signalering;

Urenregeling:
Beeldschermexamen van 14u00 - 15u00.

Certificaat
Indien de kandidaat zijn theoretisch examen succesvol
aflegt ontvangt zij/hij een certificaat Basisveiligheid
VCA, volgens het Register Risicovolle taken van
BeSacc-VCA.
Geldigheidsduur: 10 jaar.
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Taal van de opleiding/examen

Belangrijk!

G4S Training & Consultancy Services is door BeSaCC
erkend om de opleiding zowel in het Nederlands,
Frans of Engels te doceren/examineren.
Bij een exclusieve opleiding dient de de gewenste taal
duidelijk over te maken bij bestelling.
In ons “open” kalender aanbod organiseren wij zowel
Nederlandstalige als Franstalige opleidingen en kan
het examen gebeuren in Nederlands, Frans of Engels.
(keuze taal examen door te geven bij inschrijving).

●

●

●

Locatie van de opleiding/examen
Opleidingscentrum G4S Training
Services gelegen te Wommelgem.

&

Consultancy

Kapelstraat 100 te 2160 Wommelgem.

Groepsgrootte

●

U dient de vereiste toegangsdocumenten ten
laatste 24u voor de start van de opleiding te
bezorgen.
Wanneer de inschrijving in de opleiding
bevestigd wordt, houdt dit in dat voor u een
plaats in de opleiding wordt gereserveerd.
U kan de inschrijving in de opleiding kosteloos
annuleren tot 10 werkdagen voor de start van
de opleiding. Ingeval van laattijdige annulering
of annulering van een exclusieve opleiding
wordt 50% van de kostprijs van de opleiding
aangerekend.
Wees steeds tijdig aanwezig! Laatkomers
kunnen de toegang tot de opleiding/examen
geweigerd worden.

Zie ook onze algemene voorwaarden.

Maximaal 20 deelnemers per sessie.

Benodigdheden
G4S Training & Consultancy Services zorgt voor:
presentatiemiddelen,
● Cursusdocumentatie,
registratie- en evaluatiedocumenten
● Laptop’s voor het beeldschermexamen.
De klant zorgt voor:
● Uiterlijk 12u voor start van de opleiding; naam
van de deelnemers aan G4S bezorgen voor
correcte registratie in Epyc (verplichting
BeSaCC).
De deelnemers voorzien:
● Identiteitsbewijs

Financiële voorwaarden
€ 75,00 excl. BTW 21%
Prijs geldig t.e.m. 31/12/2022.
Deze prijs houdt in:
● Examen
● Certificaat indien geslaagd

KMO erkennigsnummer:
DV.O217287
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Opleidingskalender 2022:
Code

Locatie

Examen BeSaCC

Taal van het examen

VC00.104NE

Wommelgem

1811/2022

Nederlands, frans of engels (te noteren op
inschrijvingsformulier)

VC00.105NE

Wommelgem

01/12/2022

Nederlands, frans of engels (te noteren op
inschrijvingsformulier)

VC00.106NE

Wommelgem

16/12/2022

Nederlands, frans of engels (te noteren op
inschrijvingsformulier)
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Inschrijvingsformulier - gegevens deelnemer - Basisveiligheid VCA : enke het
examen
Gelieve volledig ingevuld en gehandtekend terug te bezorgen aan bookings.training@be.g4s.com
OPLEIDINGSCODE

LOCATIE

Ik wens mijn examen af te leggen in de volgende taal (schrappen wat niet past):
Nederlands
Frans
Engels

Naam en voornaam
Adres & huisnummer
Postcode en gemeente
Telefoonnummer
E-mailadres
Geboortedatum en -plaats
Nationaal Rijksregisternr
Nationaliteit
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STARTDATUM

Facturatiegegevens van de opleiding
Als de inschrijving door een maatschappij gebeurt: handtekening van de verantwoordelijke
+ stempel van de onderneming

Naam onderneming
Paritair comité
Adres & huisnummer
Postcode & gemeente
BTW nummer
Telefoonnummer
E-mailadres
KMO portefeuille

G4S erkenningsnummer DV.O101295
JA
NEEN

Opleidingsverlof

Vlaams opleidingsverlof (Vlaanderen)
Betaald educatief verlof (Brussel - Wallonië)

Datum en handtekening
Door dit document te ondertekenen, verklaar ik me akkoord met de algemene en bijzondere voorwaarden van G4S
Training & Consultancy Services n.v.
Handtekening verantwoordelijke (+ stempel onderneming)
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Datum

Beleid gegevensverwerking van G4S training
G4S neemt uw rechten bij gegevensverwerking ernstig. In het pdf-document dat u hieronder kan raadplegen, legt G4S
Training uit hoe het uw persoonsgegevens verzamelt, verwerkt en gebruikt.
Met vragen en/of opmerkingen met betrekking tot dit beleid kunt u terecht bij onze privacy officer, via
privacy.gdpr@be.g4s.com
De privacyverklaring van G4S Training kunt u hier terugvinden:
www.g4s.com/nl-be/privacy-statement - rubriek TRAINING & CONSULTANCY.

Algemene voorwaarden
Vind onze algemene voorwaarden door te surfen naar www.g4s.com/nl-be/training/general-conditions, of door
onderstaande QR code te scannen.
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