VCA lesboek

Bij Kiwa Training kunt u de meest actuele versie van het B-VCA of VOL VCA boek bestellen. De lesstof wordt met
verschillende voorbeelden ondersteund en over alle hoofdstukken zijn oefenvragen in het lesboek opgenomen.

Inhoud VCA Lesboek
Na een algemene introductie over VCA komen de volgende 14 hoofdstukken* aan bod:
Wetgeving: Alles over wetgeving en richtlijnen;
Gevaren, risico's en preventie: Wat kan er misgaan op de werkplek en hoe kunt u dit voorkomen;
Ongevallen: oorzaken en preventie: De oorzaak- en gevolgreeks van ongevallen en hoe u ze kunt vermijden;
Veiligheidsgedrag: Hoe u veiliger en gezonder kunt werken;
Taken, rechten, plichten en overleg: De verantwoordelijkheden van werkgever en werknemer op gebied van veiligheid en
gezondheid;
Procedures, instructies en signalering: Een uitleg over algemene en specifieke regelgeving;
Voorbereiding op noodsituaties: Weet hoe u moet handelen in geval van nood;
Gevaarlijke stoffen: Wat zijn het, hoe kunt u deze herkennen en hoe u zich er tegen kunt beschermen;
Brand en explosie: Het ontstaan ervan en hoe u de ernstige gevolgen kunt voorkomen;
Arbeidsmiddelen: Over het juist gebruik en onderhoud van gereedschappen en machines;
Specifieke werkzaamheden en omstandigheden: Over de speciale aandacht die deze werkzaamheden dienen te krijgen;
Elektriciteit: Hoe u veilig om kunt gaan met deze risicobron;
Ergonomische werkplek: Wat is een verkeerde werkhouding en hoe voorkomt u ongezonde situaties;
Persoonlijke beschermingsmiddelen: Hoe u zichzelf zoveel mogelijk kunt beschermen tegen risico's.
* De inhoud van de hoofdstukken van het boek VCA verschilt per type cursus. Bij B-VCA wordt er gekeken vanuit het oogpunt van de
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werknemer en bij VOL-VCA vanuit het oogpunt van de leidinggevende.

Tarieven boek VCA
De VCA boeken zijn te bestellen tegen de volgende tarieven:
Aantal boeken
Korting
VCA Basis NL
VCA VOL NL

1-9
geen korting
€ 25,€ 29,-

10-49 50-250 >250
5%
10%
15%
€ 23,75 € 22,50 € 21,25
€ 27,55 € 26,10 € 24,65

Bovenstaande prijzen zijn exclusief BTW.
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