
Waarom ATRIUM opleidingen?

• Opleidingen op maat
• In onze opleidingscentra of in uw bedrijf
• Netwerk van kennis in diverse sectoren
• Gemotiveerde docenten

• Interactieve manier van lesgeven
• Meertalige opleidingen
• Online beheersysteem dat uw organisatie ontzorgt
• Subsidie-advies op maat

Korte inhoud
VCA Basis:
• Wetgeving
• Risico’s en preventie
• Werkvergunningen
• Gevaarlijke stoffen
• Brand en explosies
• Toegang tot besloten ruimten
• Gereedschappen
• Lasten tillen, dragen en hijsen
• Struikelen, uitglijden en vallen
• Werken op hoogte
• Elektriciteit
• Persoonlijke beschermingsmiddelen
• Veiligheidssignalering

Veiligheid en Preventie

De wet van 4 augustus 1996 betreffende 
het welzijn van de werknemers bij de uit-
voering van hun werk zegt het volgende:

Elke werkgever moet een welzijnsbe-
leid voeren gesteund op algemene prin-
cipes (risico’s voorkomen, bij de bron 
uitschakelen of verminderen; voorkeur 
aan collectieve beschermingsmiddelen 
boven individuele; zorgen voor oplei-
ding en informatie van de werknemers. 
De wet bepaalt niet hoe een werkgever 
‘onveilige’ aannemers kan herkennen. Van-
uit deze reële nood is het toekennen van 
een certificaat gegroeid. Hiermee tonen 
werknemers aan dat ze veilig werken. Elke 
onderneming waarvan de werknemers in 
een andere onderneming dienen te wer-
ken, hebben dus baat bij het behalen van 
dit certificaat.

Wetgeving

VCA Basis + VOL

Doelgroep
De cursus VCA Basis is voor alle werknemers die een  
algemeen overzicht willen krijgen in veiligheid, gezond-
heid en welzijn op het werk. De opleiding VCA VOL is  
uitsluitend voor leidinggevenden.

Doelstelling
Tijdens deze opleidingen ligt de focus op veiligheid 
en welzijn op de werkvloer. Bij VCA VOL wordt er  
dieper ingegaan op de taken en verantwoordelijkheden 
van de leidinggevende en de mogelijkheid om invloed te 
hebben op de veiligheid.

VCA VOL:
De opleiding VCA VOL omvat alle thema’s uit 
de opleiding VCA Basis + de volgende onder-
werpen komen hier extra aan bod:
• Lawaai en trillingen
• Lassen
• Straling
• Ergonomie en psychosociale aspecten

Duur opleiding:
De opleiding duurt een volledige dag (7u) tot 
2 dagen naargelang uw behoeften.


