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Titel
Vlaamse
regering ondersteunt de VCA
opleidingen
De Vlaamse regering wil de opleiding van werknemers ondersteunen om te voorkomen dat tijdens periode van economische crisis de bedrijven zouden besparen op hun opleidingsbudget. Zij
stelt daarom aan alle bedrijfssectoren geld ter beschikking om te besteden aan opleiding van
hun werknemers. De uitzendsector zal deze extra financiële zuurstof gebruiken om alle uitzendkrachten, werkzoekenden en leerlingen van het technisch en beroepsonderwijs gratis toegang
te geven tot het B-VCA online opleidingsprogramma freesafestart.be

Hendrik De Lange
Voorzitter technische
commissie kwalificaties vzw BeSACC-VCA
Directeur PI
Bestuurslid PreBes Oost-Vlaanderen

Gratis toegang tot online opleiding freesafestart.be!
Basisopleiding veiligheid voor alle werknemers?
Sedert de introductie van de VCA-certificatie kent de opleiding
basisveiligheid een groeiend succes. Meer dan 35.000 werknemers
behalen elk jaar dit diploma. Het examen moet om de 10 jaar
opnieuw afgelegd worden zodat nu reeds veel ervaren werknemers
opnieuw hun theoretische kennis moeten bijschaven. Meer en meer
scholen integreren reeds de eindtermen van de VCA-opleiding in hun
basis programma en sedert schooljaar 2008-2009 krijgen alle leerlingen van het beroeps en technisch onderwijs de kans om gratis het
B-VCA-diploma te behalen

Zelfstudie, e-learning hulpmiddel voor iedereen?
Elektronische hulpmiddelen voor opleiding kennen eveneens een
groeiend succes, maar worden soms te vlug beschouwd als vervanging van klassieke opleidingen. Voor scholen, met een jeugdig publiek
en een sterke begeleiding door een vakleraar betekent het zonder
meer een meerwaarde indien het in een volledig opleidingsproject
opgenomen wordt. Voor wie de discipline heeft via zelfstudie zich theoretische kennis eigen te maken is het een
flexibel en doeltreffend middel.

multimediatoepassing (beeld, geluid, oefeningen,…) kan een student
via zelfstudie de volledige cursus volgen en zich op basis van de oefeningen en de eindtest voorbereiden op het examen. Dit programma
bestaat 2 jaar en werd al uitvoerig uitgetest door een 5000-tal studenten van het technisch en beroepsonderwijs en wordt veelvuldig
gebruikt in de industrie ter ondersteuning van de opleidingen.
Er bestaan 3 versies: één voor uitvoerende werknemers (B-VCA) in
10 talen, één voor leidinggevenden (VOL-VCA) in 3 talen en één voor
intercedenten van uitzendkantoren (VIL-VCA) in 2 talen.
Deze opleidingen kunnen via de opleidingscentra gevolgd worden.
Opleidingscentra, opleiders, preventieadviseurs die dit programma
met coaching willen aanbieden aan hun werknemers of hun doelpubliek moeten waarvoor eerst een overeenkomst afsluiten met vzw
BeSaCC- VCA ( informatie via e-mail besacc-vca@vbo-feb.be ).

Maar voor heel wat werknemers is het toch wennen om
met dit nieuwe middel te werken. Begeleiding en coaching
is een must. De mogelijkheid om op eigen tempo de stof te
herhalen, oefeningen te maken en de eigen kennis te evalueren is echter een extra middel om heel wat studenten te
helpen, naast of gecombineerd met een klassieke opleiding.
Wie na 10 jaar wil nagaan of hij nog de theoretisch background heeft, of enkel wil bijspijkeren wat ondertussen
veranderd is, kan via enkele testen en oefeningen op safestart zijn
kennis testen en bijschaven waar nodig.

Ondersteuningsmaatregel Vlaamse regering

Het e-learning programma Safestart is gebaseerd op de eind- en de
toetstermen van de VCA-veiligheidsopleiding en het examen dat
afgenomen wordt door de erkende VCA-examencentra. Met deze

Via een ondersteuning door de Vlaamse regering zal het Vormingsfonds
voor Uitzendkrachten alle werkzoekenden, uitzendkrachten en leerlingen van het technisch en beroepsonderwijs gedurende één jaar
online toegang geven tot de cursus ter voorbereiding voor het beha-

Safestart.eu?

Tabel 1: specifieke kenmerken van e-learning tov de klassieke opleiding
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len van het diploma Veiligheid VCA. Deze basiscursus veiligheid is
voor uitvoerende werknemers een voorwaarde om werkzaamheden
te mogen uitvoeren in bedrijven met een veiligheidscertificaat VCA.
Dit diploma geeft niet alleen een betere toegang tot de tewerkstelling, maar is daarenboven een zeer belangrijk instrument voor de
vermindering van de arbeidsongevallen op het werk. Uit cijfers blijkt
immers dat jongeren en vooral alle beginnende werknemers veel
meer ongevalsvatbaar zijn dan ervaren werknemers. Deze groep
werknemers zijn vooral vertegenwoordigd onder de groep uitzendkrachten, werkzoekenden en schoolverlaters.

Totaalpakket van opleiding, begeleiding tot het VCAdiploma
freesafestart.be is voor iedereen gratis toegankelijk van 1-9-2009
tot 31-8-2010. Aan uitzendkrachten wordt daarenboven een totaalpakket aangeboden waarin het e-learningproject geïntegreerd is.
Naast de toegang tot Freesafestart.be wordt ook de mogelijkheid
gegeven om coaching te krijgen en aan het officieel VCA-examen
deel te nemen. Via een gezamenlijk initiatief vanuit Preventie en
Interim wordt daarvoor beroep gedaan op erkende examencentra.
Uitzendkrachten kunnen ook gratis toegang krijgen tot het volledige
Safestart.eu pakket (VOL en alle beschikbare talen).
Hendrik De Lange
Voorzitter technische commissie kwalificaties Vzw BeSACC-VCA
Directeur PI - Bestuurslid PreBes Oost-Vlaanderen
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Praktisch
Iedereen kan via internet online inschrijven voor zelfstudie
met Freesafestart.be. Het volstaat naam en e-mailadres, statuut (uitzendkracht, werkzoekende, student, leraar, …) op te
geven en de kandidaat ontvangt onmiddellijk via e-mail zijn
toegangscode. Deze toegang is volledig gratis gedurende
3 maanden.
Uitzendkrachten kunnen daarenboven via een uitzendbureau:
o beroep doen op coaching bij een opleidingscentrum
o inschrijven in een examensessie (doorverwijzing naar een
examencentrum dat data en inschrijvingsmogelijkheid op
geeft)
o online de cursus volgen in een andere taal: basis of VOL
niveau
Meer info bij PI info@p-i.be en www.p-i.be
Leerlingen van het secundair onderwijs en deeltijdsleren
(Syntra) kunnen ook via hun vakleraar inschrijven in de cursus
safestart (tot half september). De coaching verloopt via de
vakleraar. Het examen wordt afgenomen door de Regionale
Technische Centra (RTC). Scholen kunnen inschrijven via
http://www.ond.vlaanderen.be/welzijn/Safestart/ of bij het
RTC van hun regio: http://www.ond.vlaanderen.be/RTC/

uw leerpartner in management
30 jaar Niveau I aan de Universiteit Antwerpen
Dit wordt gevierd op 29 oktober 2009 met een studiedag rond
‘De preventieadviseur van morgen’.

Andere opleidingen in de kijker:
n Master Class Energy
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Nieu

& Climate Management - Start 19 oktober 2009
n Aanvullende vorming voor
Preventieadviseurs Niveau I - Start 12 januari 2009
n Expert Class Security Management
Start 19 oktober 2009

n

Expert Class Quality Management

Start 17 november 2009

Meer info: www.uams.be
UAMS, Sint-Jacobsmarkt 9-13, B-2000 Antwerpen
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