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SAMZWEM CURSUS
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2021

Veiligheid, gezondheid, en welzijn op het werk zijn belangrijk om te zorgen dat er geen ongevallen
gebeuren, en om ziekte van Werknemers te voorkomen. Werknemers en werkgevers hebben
hierin allebei hun eigen taken en verantwoordelijkheden. In de Arbeid- omstandighedenwet is
geregeld wat werkgevers en werknemer moeten doen om te zorgen voor een veilige en gezonde
werkplek. Werkgevers zijn vanuit de Arbeidsomstandigheden wet verplicht hun werknemers
instructie te geven over veiligheid. Door werknemers VCA -examen te laten doen, voldoen zij voor
een deel aan deze verplichting. Basisveiligheid VCA heeft als doel werknemers kennis en begrip
te laten opdoen over basisregels op gebied van Veiligheid. De eind- en toets termen die door de
VCA examenbank zijn opgesteld, bepalen wat de basisregels zijn.
Overzicht van onderwerpen welke aan bod komen in de cursus
Wetgeving, gevaren, risico’s en preventie, ongevallen; oorzaak en preventie,
veiligheidsgedrag, taken, rechten, plichten en overleg, procedures en instructies, signalering,
voorbereiding en noodsituaties, gevaarlijke stoffen, brand en explosie, arbeidsmiddelen,
specifieke werkzaamheden en omstandigheden, elektriciteit en straling, ergonomische
werkplek, persoonlijke beschermingsmiddelen.

JE KUNT KIEZEN UIT 2 OPTIES
1. VCA Basis met instructeur en examen aan het einde van de cursusdag
DATUM EN TIJD:	Vrijdag 15 oktober van 8.30 uur tot 18.00 uur (incl.
examentijd). Pauze: 12.15 uur tot 13.00 uur (lunch
inbegrepen)
CURSUS-LOCATIE:
Zwembad “De Dolfijn”, Bentincksdijk 10, Hoogeveen
OPGAVE:
Voor 1 oktober 2021
LET OP:
Graag de eerste 4 hoofdstukken thuis goed doornemen!
CURSUSBOEK:
Deze wordt u toegezonden
€ 150,- (excl. BTW)
KOSTEN SAMZWEM-LID:
KOSTEN GEEN SAMZWEM-LID:
€ 225,- (excl. BTW)
2. Cursus VCA Basis E-learning
EXAMENDATUM EN -TIJD:	Vrijdag 15 oktober van 16.30 uur tot 18.30 uur
CURSUS-LOCATIE:
Zwembad “De Dolfijn”, Bentincksdijk 10, Hoogeveen
OPGAVE:
Voor 15 september 2021
€ 125,KOSTEN SAMZWEM-LID:
KOSTEN GEEN SAMZWEM-LID:
€ 159,95,-

Voor opgave stuur een e-mail met je naam, voorletter(s), adres, geboortedatum en -plaats,
deelname fysieke VCA basis of e-learning naar i.kerssies@dewoldenhoogeveen.nl. Mocht
niet uzelf maar uw werkgever de factuur voldoen dan ontvangen we hiervan graag de
gegevens waaraan wij de factuur kunnen richten.

