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Korte trainingen
De VCA-trainingspakketten zijn 
opgebouwd uit microtrainingen 

van 10 tot 15 minuten, waardoor de 
student zijn aandacht er goed bij 

kan houden.

Taalgebruik
Het taalgebruik is eenvoudig 

en eenduidig.  Onze trainingen 
bevatten de woorden en termen 
zoals die ook in het bedrijfsleven 

worden gebruikt.

Feedback
Na elke vraag krijgt de student 

feedback, waardoor hij ziet wat hij 
goed heeft beantwoord en waarom 
dat antwoord goed of fout was. Zo 
krijgt hij gericht informatie en hoeft 

hij dus niet veel te lezen.

Doelgericht trainen
De opleidingen VCA Basisveiligheid 

en VCA VOL bestaan uit een
groot aantal onderwerpen die 

opgeknipt zijn in 9 heldere 
hoofdstukken met een aantal 

trainingen die worden afgesloten 
met een deeltoets. 

Interactief
De digitale trainingen zijn 

interactief, waardoor iedere 
deelnemer actief meedoet. We 
maken gebruik van didactische 

principes om het leerrendement zo 
hoog mogelijk te maken.

Toegankelijk
Het verwerken van informatie 
voor de student hebben wij zo 
gemakkelijk mogelijk gemaakt. 
De hoeveelheid tekst is beperkt 

doordat gebruik gemaakt wordt van 
foto’s, illustraties en animaties. 

VCA-trainingspakket

Praktijkgericht
In elke training staat een 

praktijksituatie centraal. Dat zorgt 
voor meer praktijkgerichte kennis, 

waardoor studenten praktijksituaties 
beter herkennen. De theorie sluit 

naadloos aan op de beroepspraktijk.

Activerende lesstof
De microtrainingen bestaan uit 
vragen over de praktijksituatie, 

waardoor de student continu actief 
met de lesstof bezig is. Zo verveelt 

de student zich geen moment.



VCA-trainingspakket
Zonder VCA niet klaar
om veilig te gaan werken

Hoe gaaf zou het zijn als een student na zijn logistieke 

opleiding direct veilig en verantwoord mee kan draaien 

in het logistieke werkveld? Dat kan als aan twee 

voorwaarden wordt voldaan:

1. Hij moet wat hij geleerd heeft op school in de praktijk 

 kunnen toepassen

2. En hij moet de juiste diploma’s en certificaten hebben

Met de logistieke mbo-opleidingen op niveau 2, 3 en 4 

behaalt de student een volwaardig mbo-diploma. Maar 

het is een voorwaarde op de werkvloer om ook te voldoen 

aan de VCA-eisen (Basisveiligheid of VOL). Als hij die niet 

heeft behaald, mag hij sommige werkzaamheden niet 

uitvoeren. VCA zit niet standaard in een mbo-opleiding, 

maar de student heeft het VCA-certificaat wel nodig.

Aanvullend aanbod
Sarphati | Logistiek

• Met het VCA-certificaat op zak kan de student 

 direct aan de slag bij zijn ‘nieuwe’ werkgever: veilig en 

 verantwoord.

• Het VCA-trainingspakket is te gebruiken als 

 zelfstudie. Een docent hoeft geen les te geven in de 

 onderwerpen van VCA. Het kan uiteraard wel en dan 

 kunnen de digitale trainingen de lessen ondersteunen, 

 doordat de docent inzicht krijgt waar de student 

 moeite mee heeft. 

• De student kan worden ingeschreven of zichzelf 

 inschrijven voor het VCA-examen wanneer het (vrijwel) 

 zeker is dat hij zijn certificaat gaat behalen. Dat 

 voorkomt dubbele kosten voor het examen.

Direct veilig aan het werk
met een VCA-certificaat

Het is belangrijk voor de student om een breed fundament 

aan veiligheidskennis te hebben. Daarmee is hij goed 

voorbereid op verschillende, mogelijke werkplekken 

waar de student na de opleiding terecht kan komen. 

Welke veiligheidskennis de student precies nodig heeft, 

wordt bepaald door de werkzaamheden die hij gaat 

uitvoeren en de bijbehorende werkomstandigheden. Zo 

heeft bijvoorbeeld een medewerker in een warehouse of 

distributiecentrum onder meer kennis nodig van:

• PBM’s

• LMRA

• Gevaarlijke stoffen

• Werken op hoogte (bijvoorbeeld: ladders)

• Tillen en rugbesparend werken

• Vorkheftrucks en palletwagens

• Gedrag, zoals het melden van gevaarlijke situaties of 

 anderen aanspreken op onveilig gedrag

Om zijn werkzaamheden goed en veilig uit te voeren, 

moet een medewerker kennis hebben van wat hij bij 

de uitvoering van zijn werkzaamheden tegenkomt. 

Daarnaast moet de medewerker helder communiceren 

en goed samenwerken met anderen in de organisatie. Al 

deze onderwerpen én meer komen aan bod in de VCA-

trainingen, zodat de student vol vertrouwen het certificaat 

haalt dat past bij zijn toekomstige baan. Operationele 

medewerkers moeten het certificaat VCA Basisveiligheid 

behalen en operationeel leidinggevenden VCA VOL. VOL 

staat voor Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden.

De opbouw van het
VCA-trainingspakket

De opleidingen VCA Basisveiligheid en VCA VOL bestaan 

uit een groot aantal onderwerpen die zijn opgeknipt 

in 9 heldere hoofdstukken. Ieder hoofdstuk bestaat 

uit een aantal trainingen en wordt afgesloten met een 

deeltoets. Na het maken van alle hoofdstukken volgt een 

proefexamen over de VCA-lesstof. Het proefexamen heeft 

dezelfde vorm als het officiële VCA-examen, waardoor de 

studenten vertrouwd raken met de vraagstelling. Zo zijn ze 

optimaal voorbereid voor het VCA-examen.

Veilig werken met VCA

Sarphati | Logistiek en Acrentis bieden samen VCA aan. Met onze digitale trainingen zorgen we ervoor dat de student zijn 

VCA-certificaat kan halen, zodat hij direct aan het werk kan en mág. Een VCA-certificaat is dé licence-to-operate in de 

logistiek, bouw, infra of de (proces)industrie.
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Voorbeeldtraining

De digitale trainingen zijn interactief, waardoor iedere student actief meedoet. Dit zorgt ervoor dat elke deelnemer écht iets 

leert. We maken gebruik van didactische principes om het leerrendement zo hoog mogelijk te maken. Zie hieronder een 

voorbeeldtraining ‘Elkaar aanspreken op onveilig gedrag’.

Dé digitale leeromgeving met traingen voor vakmanschap en 

veiligheid. Improve skills to optimize performance.

Lees meer op de website acrentis.nl

Voor leermiddelen die de student klaarstoomt voor de 

logistieke wereld van morgen. Lees meer op de website 

boomberoepsonderijs.nl/sarphati-logistiek

0522 235 235     service@boomberoepsonderwijs.nl    boomberoepsonderwijs.nl
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