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CURSUSINFORMATIE: VCA e-learning only 

U heeft gekozen voor de cursus VCA e-learning only. 

De e-learning volgt u via internet, waar en wanneer het u uitkomt. Uw inloggegevens voor het leersysteem heeft u in 

een aparte email ontvangen. 

Cursusinformatie 

VCA : cursuspakket e-learning only  

Variant VCA Basis VCA VOL VIL VCU 

Doelstelling Veiliger werken en ongelukken voorkomen op werkplekken met een verhoogd risico 

Voor wie Werknemers met 

uitvoerende taken 

Operationeel 

Leidinggevenden en 

Hoofdaannemers 

Medewerkers en intercedente 

in de uitzendbranche 

Cursusniveau MBO HBO HBO 

Cursusduur Ca. 6 uur Ca. 7 uur Ca. 7 uur 

Cursusinhoud 

online training 

 14 online modules 

 digitaal handboek  

 online oefentoetsen 

  online proef examen  

 14 online modules 

 digitaal handboek  

 online oefentoetsen 

  online proef examen 

 14 online modules 

 digitaal handboek  

 online oefentoetsen 

  online proef examen 

Modules  Voordat u start (uitleg over de opleiding) 

 Wetgeving 

 Gevaren, risico’s en preventie 

 Ongevallen, oorzaken en preventie 

 Veiligheidsgedrag 

 Taken, rechten, plichten en overleg 

 Procedures en instructies, signalering 

 Voorbereiding op noodsituaties 

 Gevaarlijke stoffen 

 Branden en explosie 

 Arbeidsmiddelen 

 Specifieke werkzaamheden 

 Elektriciteit en straling 

 Ergonomische werkplek 

 Persoonlijke beschermingsmiddelen 

Online handboek Tijdens de digitale cursus heeft u de beschikking over het digitale handboek met alle 

richtlijnen en examenstof.  

Belangrijk om te weten: Als u prijs stelt op een naslagwerk dan dient u het digitale 

handboek te printen voordat u uw online eindexamen start. Nadat u uw eindexamen 

heeft afgerond, heeft u geen toegang meer tot het digitale handboek. 

Online 

oefentoetsen 

Na het afronden van de cursusmodules is het verstandig uw kennis te testen. Dat kunt 

u met behulp van de oefentoetsen doen. Oefen zoveel u wilt. Als u genoeg heeft 

geoefend, start u het proefexamen. 
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Online 

proefexamen 

Met het proefexamen 

simuleren wij het 

onafhankelijke examen.  

 U kunt deze 

theorietoets maximaal 

twee keer starten.  

 Per gestarte 

theorietoets heeft u 

maximaal 60 minuten.  

 De theorietoets 

bestaat uit 40 

meerkeuzevragen. U 

dient 70% van de 

vragen (28 van de 40 

vragen) goed te 

beantwoorden om te 

slagen voor de 

theorietoets. 

Neem contact op met 

customersupport@plusport.

com als u de theorietoets 

niet in twee keer heeft 

behaald. 

Met het proefexamen 

simuleren wij het 

onafhankelijke examen.  

 U kunt deze 

theorietoets maximaal 

twee keer starten.  

 Per gestarte 

theorietoets heeft u 

maximaal 75 minuten.  

 De theorietoets 

bestaat uit 70 

meerkeuzevragen. U 

dient 70% van de 

vragen (49 van de 70 

vragen) goed te 

beantwoorden om te 

slagen voor de 

theorietoets. 

Neem contact op met 

customersupport@plusport.

com als u de theorietoets 

niet in twee keer heeft 

behaald. 

Met het proefexamen 

simuleren wij het 

onafhankelijke examen.  

 U kunt deze 

theorietoets maximaal 

twee keer starten.  

 Per gestarte 

theorietoets heeft u 

maximaal 75 minuten.  

 De theorietoets 

bestaat uit 70 

meerkeuzevragen. U 

dient 70% van de 

vragen (49 van de 70 

vragen) goed te 

beantwoorden om te 

slagen voor de 

theorietoets. 

Neem contact op met 

customersupport@plusport.

com als u de theorietoets 

niet in twee keer heeft 

behaald. 

Bewijs van 

deelname 

Na een succesvol proefexamen krijgt u in uw profiel toegang tot het Bewijs van Deelname. 

Indien gewenst kunt u dit bewijs printen.  

Dit Bewijs van deelname is géén certificaat. Om in het bezit te komen van een certificaat VCA 

dient u nog te slagen voor het onafhankelijke examen. 

Annulering Annulering dient schriftelijk te geschieden per e-mail aan customersupport@plusport.com. 

Wij hanteren de volgende annuleringsregeling: 

1. Niet gestart retour binnen 10 werkdagen na aankoop: geen kosten 

2. Niet gestart retour 10 werkdagen of later na aankoop: 100% kosten 

3. Gestart retour: 100% kosten 

 

 

 Vragen? 

Wij zijn u graag van dienst.  

Customer Support  070 3229090 customersupport@plusport.com 
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