
Re-integratie

VCA-traject
Product

Een VCA-traject voor mensen die het 
Nederlands (nog) niet goed machtig zijn, 
is een intensief trainingsprogramma om 
het diploma Veiligheid, gezondheid en 
milieu Checklist Aannemers (VCA) te 
behalen. Dit traject is ook geschikt voor 
mensen met een langere leerweg.

Doel

Het doel is van dit traject is om mensen 
uit bovengenoemde doelgroepen via een 
VCA-diploma meer kans op duurzaam 
werk te bieden. 

Aanleiding

In de jaren-80 ontstond de behoefte om bepaalde 
veiligheidsnormen vast te leggen om bedrijfs-
ongevallen en de daarmee samenhangende uitval 
van medewerkers te voorkomen. Deze behoefte 
werd vormgegeven in een VCA-cursus en examen. 
Allereerst voornamelijk voor de (petro)chemische 
industrie en vanaf medio jaren-90 ook voor andere 
sectoren, zoals de bouw, installatietechniek en 
hoveniersbranche. Tegenwoordig werkt men met 
een generiek examen waarbij veilig werken 
centraal staat. Sinds 2017 is het examen gericht op 
de toepassing van veiligheidsregels. Op de huidige 
arbeidsmarkt zijn er in bovengenoemde sectoren 
vacatures te over. 
Beschikbare kandidaten met deze vacatures  
matchen, lukt vaak niet. Vooral voor vacatures in 
de bouw is één van de knelpunten het vereiste 
VCA-diploma. Het behalen van het VCA is niet 
voor iedereen even gemakkelijk, al helemaal niet 
als iemand de Nederlandse taal minder machtig 
is. Mensen die enorm waardevol zijn voor de 
branche blijven dan langs de kant staan. 

Veiligheidsregels, elektrici-
teit en straling, persoonlijke 
beschermingsmiddelen, 
noodsituaties: in dit traject 
wordt alle lesstof gekop-
peld aan beelden. Daar-
door onthouden deelne-
mers alles beter.

Traject

Tijdens een intensief traject van twee weken worden 
de kandidaten klaargestoomd voor het examen. Door 
een combinatie van leermethodieken wordt in deze 
periode een maximaal leereffect bereikt. Zo krijgen de 
kandidaten de lesstof gelijk te zien in situaties op de 
werkvloer. Omdat de lesstof gekoppeld wordt aan 
beelden onthoudt de deelnemer alles beter. Onder 
deskundige begeleiding van ervaren trainers wordt 
aandacht besteed aan de specifieke onderdelen van 
het VCA-examen. Zoals algemene regelgeving en 
veiligheidsregels, elektriciteit en straling, persoonlijke 
beschermingsmiddelen en noodsituaties. Daarnaast is 
er aandacht voor de beheersing van de (vak-
specifieke) Nederlandse taal

Het slagingspercentage binnen Werkse! 
staat dankzij de aanpak op 95%.

Door veel te herhalen en proefexamens te oefenen, 
gaan cursisten alle begrippen snappen. Aan het einde 
van de training doen de kandidaten examen en volgt 
de diplomering. Mocht een kandidaat niet slagen, 
dan kan een dag later al een herexamen plaats-
vinden. 
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Aanmelden | meer info

Aanmelden kan via: werken&leren@werkse.nl 

Vragen over dit traject?  
Bel of mail Jan Willem Kiers  06 13 36 90 98 / 
wkiers@werkse.nl

Toelatingseisen

• Niet in staat om via reguliere VCA-trainingen
het diploma te behalen.

Afspraken en werkwijze 

• De training wordt in het Nederlands gegeven.
• Kandidaten zijn tien werkdagen aanéén-
 gesloten beschikbaar van 8.30 tot 16.00 uur.
• Minimale groepsgrootte is zes en maximale

grootte is tien kandidaten.
• In onderling overleg zijn maatwerkafspraken

mogelijk.




