VCA opleidingen Veiligheids Checklist Aannemers certificaat

Adviesbureau De Overstap

Steeds meer bedrijven stellen aan werknemers de eis, om in het bezit
te zijn van een geldig VCA certificaat. Het behalen van een VCA certificaat is nodig om veilig te kunnen werken bij een groot scala bedrijven
zoals Bouw, Groenvoorziening, Steigerbouw en Bestratingsbedrijven.

VCA door Adviesbureau De Overstap

Zwolle:
Dr. Klinkertweg 6B
8025 BS
038-426 53 01

In september 2017 zijn de examenregels aangepast. Wij hebben daarop de VCA cursus
in een succesvol nieuw maatwerk concept gegoten. Er wordt veel aandacht gegeven
aan voorbeeldexamens en oefentoetsvragen. Het afnemen van proefexamens is een
vast onderdeel. Deze methodiek is zeer succesvol. De cursus is praktijkgericht samengesteld en biedt in slechts twee dagen een volledig inzicht in de lesstof.

Hengelo:
Pasmaatweg 21
7556 PH
074-250 90 02

Cursusdagen

De cursus vindt plaats in ons trainingscentrum aan de Dr. Klinkertweg 6B te Zwolle en
begint ’s morgens om 8.30 uur.
Er zullen gedurende de twee dagen regelmatig pauzes plaatsvinden zodat de lesstof
goed kan worden verwerkt. De training zal op de tweede dag worden afgesloten met
een schriftelijk of voorlees-examen om c.a. 16.30 uur. Het examen zal worden
afgenomen door een erkend instituut dat jaarlijks ruim 4.000 examens beoordeelt.

info@overstap.nl
www.overstap.nl

Werknemers in het arbeidsproces houden, ook als iemand een arbeidsbeperking
blijkt te hebben. Wij vinden
dat iedereen recht heeft op
betaald en passend werk.
Een passende baan zorgt
namelijk voor meer levensvreugde en minder maatschappelijke kosten.
De Overstap heeft zich tot
doel gesteld daar een zo
groot mogelijke bijdrage
aan te willen leveren. Daar
sluiten onze cursussen goed
op aan.

Slagingspercentage

Een slagingspercentage van gemiddeld 90%. Mocht een kandidaat onverhoopt voor
het examen zakken, dan kan hij tegen een gereduceerde prijs de volgende training en
examen volgen.

Wat dacht u van:
•
•
•

Slagingspercentage van 90%
Volledige opleiding in slechts 2 werkdagen
Cursuskosten zijn inclusief cursusmateriaal, (voorlees-) examen, koffie
en thee voor een all inn prijs van € 450,--*

* De genoemde bedrag zijn exclusief BTW 21%

Actuele cursusdatums zijn
te vinden op de website www.overstap.nl
Meer informatie of offerte? Neem contact op met kantoor Zwolle of rechtstreeks met
Sander Doedens mob: 06-1412 9559 Email: s.doedens@overstap.nl
Wij bieden ook in-company VCA cursussen aan. De Overstap is door UWV erkende scholingsorganisatie. In een aantal gevallen is UWV
bereid de cursuskosten te vergoeden.

EEN STAP IN DE GOEDE RICHTING !

