Nieuwe elementen in handboek
Basisveiligheid VCA
Situering
De eind- en toetstermen (ETT) voor het behalen van het diploma VCA evolueren. Er
was een grondige aanpassing in 2009 waardoor overgestapt werd naar een nieuwe
indeling van de hoofdstukken. Enerzijds zijn heel wat details uit de toetstermen
verdwenen, maar anderzijds werden nieuwe onderwerpen toegevoegd, anderen
werden verduidelijkt.
De meertalige versies van het e-learning programma Safestart (2007) en het oude
cursusboek “VCA basisveiligheid” en “VCA Veiligheid voor operationeel
leidinggevenden” uitgegeven door vzw BeSaCC beantwoorden aan de oude
toetstermen.
Safestart wordt herwerkt (NL, Fr en En) en het nieuwe aangepaste cursusboek “VCA
basisveiligheid 2010 (NL en Fr) beantwoorden volledig aan de nieuwe ETT.
Om de belangrijkste verschillen aan te geven worden hierbij de items aangegeven
die in het cursusboek 2010 vollediger behandeld zijn (en onvolledig of niet ter sprake
komen in het cursusboek basisveiligheid 2007 of safestart 2007)

Onderwerpen die in het nieuwe cursusboek uitgebreider behandeld zijn.
De nummering van het nieuwe cursusboek werd in onderstaande lijst overgenomen.
Dit cursusboek kan bekomen worden bij de erkende examencentra en kan online
besteld worden op de webshop van BeSaCC: http://www.besacc-vca.be/nl/shop
1. Wetgeving (zeer beperkt)
1.6 Milieu
1.7 Arbeidstijdenwetgeving
1.8 CE- markering
2. Gevaren, risico’s en preventie
2.3 Risicoanalyse en LMRA
3. Ongevalllen , oorzaken en preventie
3.1 Begrip incident
4. Veiligheidsgedrag
4.2 Alcohol en drugs
5. Taken, rechten, plichten en overleg
5.2.2 VGM-bijeenkomsten
6. Procedures, instructies en signalering
6.1.1 Algemene veiligheidsregels (zeer beperkt)
6.1.2 Specifieke veiligheidsregels
6.2.1 Veilig stellen van installaties
6.5 Markeringen
7. Noodsituaties
7.1 Wat is een noodsituatie
7.2 Bestrijding van noodsituaties
7.3 Evacuatie

8. Gevaarlijke stoffen
8.9 Voorbeelden van veel gebruikte gevaarlijke stoffen
8.10 Lekken
8.11 Biologische agentia
9. Brand en explosie
9.3.2 Explosiegevaarlijke zones
10. Arbeidsmiddelen
10.4.3 Nagel- en nietmachine
10.4.4 Kettingzaag
11. Specifieke werkzaamheden en omstandigheden
11.1 Lassen en branden
11.2 Slopen
11.4 Graven en werken bij en in uitgravingen
13. Ergonomische werkplek
13.1 Lawaai
13.3 Zitten en staan

20-3-2011

