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Cottus  
Cottus is dé specialist op het gebied van technische dienstverlening. Cottus heeft 
jarenlange ervaring in het opleiden, begeleiden, detacheren en uitzenden van technici bij 
hoogwaardige opdrachtgevers. Cottus is hierdoor met haar verschillende labels; Cottus 
Vakschool, Cottus Engineering, Cottus Industrie en Cottus Installatietechniek, de norm 
voor bedrijven en technici op middelbaar en hoger niveau. Kwaliteit en vakmanschap 
staan bij ons voorop, wat onze opdrachtgevers en medewerkers terug zien in onze eigen 
Cottus Vakscholen. De mythische reus Cottus met honderd handen en vijftig hoofden uit 
de Griekse mythologie staat bekend om zijn kracht en strijdlust. De naam Cottus heeft dan 
ook een belangrijke symbolische betekenis die naadloos aansluit op de kernwaarden van 
onze organisatie: Ondernemend, Nuchter, Persoonlijk, Betrokken en Bekwaam. 
 

Cottus, omdat techniek een vak is. 

Bel ons : 0800-844 0 844  Mail ons : opleidingen@cottus.nl
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               Kijk op www.cottus.nl voor meer informatie. 

VCA trainingen 
VCA staat voor Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers.  Dit is een 
certificeerbare controlelijst voor aannemers waarmee zij aan kunnen tonen dat 
zij veiligheid, gezondheid en milieu beheersen tijdens het uitvoeren van 
werkzaamheden op de werkvloer. Tevens bevat deze norm aanvullende eisen om 
het veiligheidsbewustzijn tijdens het werk te verhogen. 
 
Daarnaast is er  voor uitvoerende medewerkers een VCA examen. Hierin wordt 
een onderscheid gemaakt tussen basisveiligheid ( voor operationele 
medewerkers) en een veiligheid voor operationeel leidinggevenden (VCA VOL). 
Het bijbehorende certificaat ,wat men ontvangt als men het examen behaald, is 
10 jaar geldig en geeft aan dat de medewerker in ieder geval op de hoogte is van 
de geldende veiligheidseisen. Het verschil tussen een basisveiligheid en een VOL 
opleiding is dat de VOL extra aandacht geeft aan het wettelijke en juridische 
aspect van de checklist en waar een leidinggevende persoon zijn 
verantwoordelijkheid ligt.  Dit komt ook tot uiting in de lesstof en in het examen. 
Een basis VCA heeft nu 40 vragen die in 60 minuten beantwoord moeten worden. 
Bij 28 vragen of meer goed heeft men het examen behaald. Bij een VOL opleiding 
70 vragen beantwoorden in 105 minuten en bij  49 of meer vragen correct 
behaald men het examen.  
 
. 
 

 

Tariefstelling VCA Basistraining 
 
Tarief training : € 275,-   Excl BTW per persoon. Bij 6 of meer personen 

 stellen wij graag een aparte offerte voor u op.  
 
Duur training : 2 dagdelen  (overdag op 1 werkdag (dagdeel I / II) of 
    (avonds  in 2 avonddelen  (dagdeel III). 
 
Groepen : Vanaf 6 personen tot 14 personen. Vanaf 6 personen stellen  
    wij graag een aparte offerte voor u op. 
 
Trainingslocatie : Door het hele land of Inhouse bij de klant. 
 
Certificaat : Ja, SSVV certificaat  10 jaar geldig met Cottus VCA pasje 
 
Lesmateriaal  : Ja, 2 weken van te voren ontvangt u een VCA basis leenboek  
    wat u retourneert op de cursusdag. 

Trainingsinhoud  VCA Basistraining 
 
Bedoeld voor  
Deze  training is bedoeld voor personen of medewerkers van bedrijven die direct 
of indirect in aanraking komen met werkzaamheden waar veiligheidinzicht en 
veiligheidsbesef aan de orde zijn. Denk hierbij aan personen die werken met 
gevaarlijke apparaten en/of stoffen of personen die werken op bouwprojecten 
en/of aan fabricageprocessen. Voor leidinggevende medewerkers is er een VCA 
VOL. 
 
Inhoud training 
De cottus vakschool VCA basistraining zal in het eerste dagdeel alle hoofdstukken 
doorlopen en van elk hoofdstuk de essentie aanhalen, bespreken en uitleggen. In 
het 2de dagdeel zal er intensief worden getraind voor het examen wat aansluitend 
zal plaatsvinden. 

 risico's, ongevallen, veiligheid en preventie, Arbo en milieuwetgeving; 

 gevaarlijke stoffen, brand- en explosiegevaar, besloten ruimten, brandveiligheid; 

 hijsen en tillen en werken op hoogte; 

 gereedschappen, hulpmiddelen en persoonlijke beschermingsmiddelen; 

 
 Vooropleiding  
Vooropleiding in niet van toepassing. Kennis van de Nederlandse taal is gewenst. 
 
 
 
 

mailto:opleidingen@cottus.nl
mailto:opleidingen@cottus.nl
http://www.cottus.nl/

