SECURITY OPLEIDINGEN BV

Veiligheid
• Bedrijfshulpverlening (BHV)
• Herhaling Bedrijfshulpverlening (BHV)
• Basisveiligheid (VCA)
• VOL-VCA

Opleiden voor een veiliger Nederland!

Cursus

Basisveiligheid VCA

O

pdrachtgevers eisen steeds vaker van bedrijven in de
industrie en de bouwnijverheid dat zij in het bezit zijn van
een VCA certificaat. Hiervoor is het noodzakelijk dat alle
operationele medewerkers in het bezit zijn van een diploma
Basisveiligheid VCA. Wij verzorgen een eendaagse opleiding
Basisveiligheid VCA met aansluitend het examen. Haal uw VCA
diploma in één dag!

VCA is een afkorting voor VGM Checklist Aannemers waarbij VGM
weer aan afkorting is voor Veiligheid Gezondheid en Milieu.
VCA-Basisveiligheid is een ééndaagse cursus met aansluitend het
examen. Haal uw VCA diploma in één dag.

Cursusinhoud

Voor wie?

Tijdens de opleiding Basisveiligheid VCA komen de volgende
onderwerpen aan bod:
y Regelgeving en veiligheidsregels;
y Overleg en inspecties;
y Preventie;
y Werkplek;
y Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM);
y Arbeidsmiddelen;
y Specifieke werkzaamheden en omstandigheden;
y Gevaarlijke stoffen;
y Elektriciteit en straling;
y Brand en explosie;
y Ongevallen;
y Noodsituaties.

Leidinggevenden en werkgevers die
verantwoordelijk zijn voor naleving van de Arbo-wet.

Cursusduur en tijden
y De cursus is opgebouwd uit 1 dag van 09:00 16:00 uur.

Extra informatie
y De prijs is inclusief lesmateriaal, lunch en examen.

Klik hier voor actuele startdata
en prijzen

SECURITY OPLEIDINGEN BV

Opleiden voor een veiliger Nederland!

Cursus

VCA-VOL

L

eidinggevenden hebben een voorbeeldfunctie voor
medewerkers en dienen hen op mogelijke gevaren te wijzen.
Indien u als bedrijf de VCA-certificering wilt kunnen behalen,
geldt als voorwaarde dat ál uw leidinggevenden een
opleiding VOL VCA volgen. Met dit diploma toont u aan dat u
of uw leidinggevenden voldoende kennis hebben inzake
veiligheidsmanagement en het motiveren van personeel.

VCA is een afkorting voor VGM Checklist Aannemers waarbij VGM
weer een afkorting is voor Veilig Gezondheid en Milieu. VCA-VOL is
een ééndaagse cursus met aansluitend het examen. Haal uw VCA
VOL diploma in één dag!

Cursusinhoud

Voor wie?

Tijdens de opleiding VOL VCA komen de volgende onderwerpen aan
bod:
y Regelgeving en veiligheidsregels;
y Overleg en inspecties;
y Preventie;
y Werkplek;
y Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM);
y Arbeidsmiddelen;
y Specifieke werkzaamheden en omstandigheden;
y Gevaarlijke stoffen;
y Elektriciteit en straling;
y Brand en explosie;
y Ongevallen;
y Noodsituaties.

Leidinggevenden en werkgevers die
verantwoordelijk zijn voor naleving van de Arbo-wet.

Cursusduur en tijden
y De cursus is opgebouwd uit 1 dag van 08:30 16:00 uur en wordt afgesloten met een examen.

Extra informatie
y De prijs is inclusief lesmateriaal, lunch en examen.
y Het lesmateriaal wordt voorafgaand aan de
cursusdag naar het bedrijf verzonden, zodat
cursisten zich kunnen voorbereiden. Tijdens de
cursusdag wordt aan de hand van een proefexamen bekeken welke onderdelen extra
aandacht verdienen om de cursisten voor te
bereiden op het examen.

Klik hier voor actuele startdata
en prijzen

SECURITY OPLEIDINGEN BV

Opleiden voor een veiliger Nederland!

Cursus

Basis Bedrijfshulpverlening (BHV)

S

inds 1994 is bedrijfshulpverlening in organisaties verplicht.
Iedere werkgever is verplicht goed voorbereid te zijn op
ongevallen, brand en ontruiming. In de regel is 1 BHV-er per 15
medewerkers voldoende. Hoe groter de organisatie hoe meer
bedrijfshulpverleners er dus moeten zijn.
In de cursus leert de cursist alles wat hij of zij moet weten over
het kunnen verlenen van eerste hulp en hoe te handelen in
geval van brand en ontruiming.

Cursusinhoud
Onderdeel Eerste hulp:
y Alarmeren van BHV en algemene hulpverleningsregels;
y Uitwendige wonden;
y Oogletsels;
y Kneuzingen en verstuikingen;
y Botbreuken, ontwrichtingen en wervelletsels;
y Brandwonden;
y Reanimatie;
y Gebruik van de AED.
Onderdeel Brandbestrijding, Ontruiming en Communicatie:
y Brand en gevaren bij brand;
y De taak van de BHV-er bij een brand en een ontruiming;
y Voorbereidng van een ontruiming.

Voor wie?

Herhaling Bedrijfshulpverlening (BHV)
Cursusinhoud
De opleiding Herhaling BHV frist de eerder gedane
kennis op en geeft de kandidaat de gelegenheid
de eerder aangeleerde methodieken nogmaals te
oefenen.

Voor wie?

Sinds 1994 is bedrijfshulpverlening in organisaties verplicht. Iedere
werkgever is verplicht goed voorbereid te zijn op ongevallen.

Sinds 1994 is bedrijfshulpverlening in organisaties
verplicht. Iedere werkgever is verplicht goed
voorbereid te zijn op ongevallen.

Certificaat

Certificaat

y U ontvangt een certificaat na afloop van de cursus en bijhorende
pasje in creditcard formaat;
y Dit certificaat is 1 jaar geldig.

y U ontvangt een certificaat na afloop van de cursus
en bijhorende pasje in creditcard formaat;
y Dit certificaat is 1 jaar geldig.

Cursusduur en tijden

Cursusduur en tijden
y De cursus is opgebouwd uit 2 dagen van 08:30 - 16:00 uur.
y De E-learning bestaat uit 4 - 6 uur zelfstudie en 1 praktijkdag van 6
uur.

y De cursus is opgebouwd uit 1 dag van 08:30 15:30 uur.

Klik hier voor actuele startdata
en prijzen

SECURITY OPLEIDINGEN BV

Opleiden voor een veiliger Nederland!

