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Aandachtspunten theorie 

 Geschikt leslokaal voor de theorie training en/of examen 
 Voldoende sterk Wifi signaal noodzakelijk 
 Trainingen en examens zijn steeds in het Nederlands, tenzij vooraf anders afgesproken 
 We printen standaard geen cursusteksten af 

Aandachtspunten praktijk 

 Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) 
Deelnemers brengen hun eigen PBM’s mee: veiligheidskledij, veiligheidsschoenen, handschoenen en helm, gekeurd 
veiligheidsharnas met leeflijn (voor trainingen hoogwerker en werken op hoogte) 

 Minimaal 1 machine per 4 deelnemers 
 Machines zijn technisch in orde en indien wettelijk verplicht ook gekeurd 
 Merk en type steeds vooraf doorgeven 
 Handleiding is bij de machine aanwezig 
 Onze trainers kennen niet van elke machine de bediening van buiten 

Voor logistieke trainingen: heftruck, reachtruck, verreiker,… 

 Voldoende oefenruimte buiten de productieomgeving voor het praktijkgedeelte (ongeveer 200m2)  
 Palletstelling 
 Helling van minimum 10% en minstens 2x de lengte van uw machine lang 
 1 houten of stalen balk van ongeveer 4 meter  
 Container of vrachtwagen  
 Lasten of paletten van 1 meter hoog voor het (ont)stapelen 
 10-tal paletten of kegels voor het uitzetten van een parcours 
 
Voor grondverzet trainingen: graafmachine, wiellader, schranklader, … 
 Mogelijkheid tot graven en scheppen van grond 

Voor hijstrainingen: aanslaan van lasten: rolbrug, mobiele kraan, torenkraan, roterende verreiker met hijsfunctie, … 

 Gekeurde hijstoebehoren en aanslagmateriaal 

Voor brandbestrijding trainingen 

 4 à 6 vrije parkeerplaatsen, stopcontact 
 Brand- of evacuatieoefening ten laatste 2 weken voor de oefening via email melden aan hulpcentrum 100/112 
 Dag zelf 112 telefonisch contacteren 5 minuten voor en na de oefening  

Aandachtspunten voor Besacc-VCA Basis en VOL examens 

 Afname examens gebeurt op laptops 
 Voldoende sterk Wifi signaal noodzakelijk 
 Elke deelnemer krijgt een andere examenreeks 
 Voorleesexamen enkel mogelijk indien vooraf aangevraagd 
 Na inschrijving is het niet meer mogelijk om de taal te wijzigen 
 Tolk niet toegelaten 
 Deelnemers hebben kennis van NL, FR of EN voor uitleg examenprocedure 


