VIL-VCU

Bent u intercedent of leidinggevende van een uitzendbureau? Dan moet u beschikken over het
diploma Veiligheid voor Intercedenten en Leidinggevenden VCU (VIL-VCU). Daarmee geeft u aan dat
u weet welke veiligheidseisen worden gesteld aan personeel bij VCA-gecertificeerde bedrijven.
Schrijf u nu in voor VIL-VCU cursus. Acaleph verzorgt voor u het gehele traject, van de cursus tot
examen en het certificaat.
Na afloop van de VIL-VCU cursus legt u een examen af. Onze ervaren en eveneens vakbekwame
instructeurs zullen erop toezien dat u uw VIL-VCU examen goed voorbereid kunt afleggen.
Voor meer informatie over deze VIL-VCU cursus kunt u contact opnemen met ons team.
Doel van de VIL-VCU cursus:
Met een VIL-VCU diploma op zak weet u waar u op moet letten bij het zoeken van uitzendkrachten
voor uw VCA-gecertificeerde opdrachtgevers.
Les aanpak van de VIL-VCU cursus:
Het is een theoretische cursus welke ondersteund wordt door proefexamens waarbij de knelpunten
van de cursisten worden gebruikt als leermoment. Zodoende doet u actief mee tijdens de VIL-VCU
cursus en bent u goed voorbereid op het VIL-VCU Examen.
Onderwerpen tijdens de VIL-VCU cursus:
Wetgeving
Gevaren, risico’s en preventie
Ongevallen: oorzaken en preventie
Veiligheidsgedrag
Taken, rechten, plichten en overleg
Procedures en instructies, signalering
Voorbereiding op noodsituaties
Gevaarlijke stoffen
Brand en explosie
Arbeidsmiddelen
Specifieke werkzaamheden en omstandigheden
Elektriciteit en straling
Ergonomische werkplek
Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)
Locatie van de VIL-VCU cursus:
De VIL-VCU cursus kan worden gegeven op een van de cursuslocaties van Acaleph in Geleen, Venlo,
Tilburg, Rotterdam, Utrecht, Zoetermeer, Zwolle en Genk (BE) of op een andere door uzelf te kiezen
locatie in heel Nederland of België.

VIL-VCU

Mogelijkheden:
2 lesdagen van ieder 8 uur
1 lesdag van 8 uur (boek wordt vooraf toegezonden)
Alleen examen (boek wordt vooraf toegezonden)
Specificaties:
Groepsgrootte: minimaal 8 en maximaal 20 cursisten
Individuele inschrijvingen zijn mogelijk op basis van beschikbaarheid
De VIL-VCU cursus wordt afgesloten met een landelijk erkend examen
De cursist ontvangt na het met succes afleggen van het examen een erkend certificaat
De geldigheidsduur is 10 jaar
Prijs is inclusief cursusboek en examenkosten
Voor meer informatie en uitleg over deze cursus of over de maatwerkmogelijkheden die wij u
kunnen bieden kunt u vrijblijvend contact met ons team. Acaleph Vooruitstrevend in veiligheid.

