OPLEIDINGEN
VINÇOTTE ACADEMY
Neem geen enkel
risico in veiligheid.

Ontdek snel ons volledige aanbod en kalender op www.vincotte-academy.be
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2.149
LESDAGEN
PER JAAR

MEER DAN 12.000
MENSEN OPGELEID
IN 2018

MEER DAN 8.000
VCA-EXAMENS
AFGENOMEN IN 2018

1.322
BEDRIJFSINTERNE
OPLEIDINGEN

11
TRAININGSLOCATIES

Wij combineren onze knowhow en
praktijkervaring in onze opleidingen.
Vinçotte Academy is het erkend opleidings- en examencentrum van Vinçotte. Onze sterkte
zit ‘m in de combinatie van onze expertise in inspectie, controle en certificatie met onze
knowhow op het vlak van trainingstechnieken. Onze trainers staan met beide voeten in de
praktijk en begeleiden u met de juiste methodes naar een duurzame veiligheidscultuur.
We nemen de veiligheid van uw medewerkers en de reputatie van uw bedrijf ernstig.
Onze trainers voorzien niet alleen opleiding, maar zijn ook gedreven coaches die
voor u het belang van veiligheid in het dagelijkse leven concreet maken en
u voorzien van de nodige tips & tricks.

“OM EEN VEILIGE WERKVLOER TE CREËREN,
IS EEN INTEGRALE AANPAK NODIG.”
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Antwerpen

Vinçotte Academy biedt u innovatieve en duurzame opleidingsmogelijkheden:

Nevele
Melle

open opleidingen: schrijf uw medewerkers vlot online in op een van onze
open opleidingen georganiseerd op diverse locaties in België.
in-company opleidingen: school uw team bij in hun vertrouwde
werkomgeving.
advies & coaching: samen met u streven we naar een echte
veiligheidscultuur in uw bedrijf.
studiedagen: kom meer te weten over specifieke hot topics binnen de
sector.
op maat: we passen de inhoud en aanpak van onze opleidingen specifiek
voor u aan.
examencentrum

VILVOORDE
Hasselt

Ieper

Elewijt

Leuven

Waver

Liège

Gembloux

Wij voorzien
ook in-company
opleidingen en
opleidingen
op maat.

Ontdek Vinçotte Academy
in deze film:
www.vincotte-academy.be/film.

binnen verschillende expertisedomeinen.
Veiligheid gaat over het naleven van algemene wetgeving, maar ook over het
toepassen van praktische tips op de werkvloer.

Op de volgende pagina’s ontdekt u ons vernieuwde totaalaanbod en een
handige link naar onze online kalender met het actuele en beschikbare aanbod.
Ons nieuwe Technical
Training Center
Opleidingscentra

Ontdek ons volledige aanbod op www.vincotte-academy.be
of contacteer ons via academy@vincotte.be voor een offerte op maat.
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VCA/VCU

OPLEIDINGEN VOOR U
BASIS VCA - OPLEIDING EN EXAMEN

VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM)
Checklist Aannemers. Het is een methode die werd

VOL-VCA - OPLEIDING EN EXAMEN

ontwikkeld om veiligheidsbeheersystemen van aannemers/contractors op een objectieve en gestructureerde manier te toetsen en te certificeren.

BASIS VCA, VOL-VCA EN VIL-VCU ENKEL EXAMEN

De VCA-opleiding maakt uw (tijdelijke) werknemers
bewust van de mogelijke risico’s en gevaren op de
werkvloer. We brengen hen de basisbeginselen van
veiligheid bij – met het oog op de belangrijkste
dagelijkse risico’s – en leren hoe ze ongevallen
kunnen vermijden en risico’s kunnen inschatten.

DOELGROEP
Iedere werknemer van een VCA-gecertificeerd
bedrijf EN iedere werknemer die werkzaamheden uitvoert voor een opdrachtgever die een
VCA-diploma vraagt van uw medewerkers.
VERPLICHT?
Vereiste vanuit de markt

Check de beschikbare data en schrijf u
in op www.vincotte-academy.be/vca.

GELDIGHEID DIPLOMA
10 jaar
OPLEIDINGSVORM
Theoretische opleiding
gevolgd door online examen

Wij voorzien alle nodige tools om
de examens online af te leggen.

OPLEIDINGSTYPE
open opleiding
in-company opleiding
opleiding op maat: uitdieping
van diverse hoofdstukken uit de
VCA-opleiding is mogelijk (PBM,
valbeveiliging, looproostercontrole, ergonomie, etc.)
zelfstudie en online examen
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Ontdek ons volledige aanbod op www.vincotte-academy.be
of contacteer ons via academy@vincotte.be voor een offerte op maat.
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OPLEIDINGEN VOOR U

ELEKTRICITEIT

BA4 GEWAARSCHUWD PERSOON (NIET-ELEKTRISCHE WERKZAAMHEDEN)
BA4 GEWAARSCHUWD PERSOON (ELEKTRISCHE WERKZAAMHEDEN)

Uw medewerkers komen dagelijks in
contact met elektrische installaties en

BA5 VAKBEKWAAM PERSOON

dat gebeurt niet altijd zonder gevaar. Als
werkgever bent u verplicht uw mede-

BA5 ‘OPFRISSING’ VAKBEKWAAM PERSOON

werkers aan te moedigen om veilig te
werken.
Dankzij de juiste opleidingen zorgt u ervoor dat alle medewerkers weten hoe
een elektrische installatie opgebouwd,
uitgebreid, bediend en onderhouden
moet worden (conform het Algemeen
Reglement op de Elektrische Installaties
(AREI).

Check de beschikbare data en schrijf
u in op www.vincotte-academy.be/elek.

DOELGROEP
Iedereen die in de buurt van of aan
elektrische installaties werkt.

OPLEIDINGSVORM
Theoretische opleiding
met optionele kennistest

VERPLICHT?
Wettelijk: artikel 47 van het Algemeen Reglement
op Elektrische Installaties verplicht iedere werkgever een bevoegdheidsverklaring op te stellen
voor zijn werknemers die in de buurt van of aan
elektrische installaties werken.

OPLEIDINGSTYPE
open opleiding
in-company opleiding
opleiding op maat

GELDIGHEID BEVOEGDHEIDSVERKLARING
Wordt bepaald door de werkgever. Een opfrissing
van de materie om de 5 jaar is sterk aangeraden.
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OPLEIDINGEN VOOR U
OPLEIDINGEN VOOR U
HOOGSPANNING:
5 UUR THEORIE + 2 UUR PRAKTIJK

HET AREI - SYSTEMATISCHE STUDIE
SCHAKELEN:
2 UUR THEORIE + 5 UUR PRAKTIJK

HET AREI - DE AARDINGSSYSTEMEN TT, TN EN IT
KB 04.12.2012 - ELEKTRISCHE INSTALLATIES OP
WERKPLAATSEN

DOELGROEP
Verantwoordelijken die werkzaamheden uitvoeren zoals het preventief en
correctief onderhoud en/of exploitatie van een hoogspanningscabine.
VERPLICHT?
Wettelijk: artikel 47 van het Algemeen Reglement op Elektrische Installaties
verplicht iedere werkgever een bevoegdheidsverklaring op te stellen voor zijn
werknemers die in de buurt van of aan elektrische installaties werken.

METINGEN OP ELEKTRISCHE HOOG- EN
LAAGSPANNINGSINSTALLATIES
AREI – DE UITWENDIGE INVLOEDSFACTOREN
VAN HET AREI IN THEORIE EN IN DE PRAKTIJK.
KEUZE EN AANWENDING VAN ELEKTRISCH
MATERIAAL IN FUNCTIE VAN ZIJN OMGEVING
KABELBEREKENINGEN

GELDIGHEID BEVOEGDHEIDSVERKLARING
Wordt bepaald door de werkgever. Een opfrissing van de materie om de
5 jaar is sterk aangeraden.
OPLEIDINGSVORM
Theoretische opleiding
aangevuld met realistische
praktijkoefeningen

OPLEIDINGSTYPE
open opleiding
in-company opleiding
opleiding op maat

Ontdek ons volledige aanbod op www.vincotte-academy.be
of contacteer ons via academy@vincotte.be voor een offerte op maat.

T013 ELEKTRISCHE INSTALLATIES IN MEDISCHE
RUIMTES
BA5 MEDISCHE RUIMTES
VOORZORGSMAATREGELEN TEGEN BRAND
ARTIKEL 104 VAN HET AREI + CPR
NBN EN 61439 – LAAGSPANNING- EN VERDEELINRICHTINGEN

DOELGROEP
Iedereen die betrokken
is bij de veiligheid, het
correcte ontwerp en/of de
uitbating van elektrische
installaties.
VERPLICHT?
Aangeraden
OPLEIDINGSVORM
Theoretische opleiding
OPLEIDINGSTYPE
open opleiding
in-company opleiding
opleiding op maat

Ontdek ons volledige aanbod op www.vincotte-academy.be
of contacteer ons via academy@vincotte.be voor een offerte op maat.
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HEF- EN
HIJSWERKTUIGEN
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1. TIJDELIJKE WERKEN IN DE HOOGTE

OPLEIDINGEN VOOR U
Om in de hoogte te werken, maakt u gebruik

PRSES - VEILIGHEIDSVERANTWOORDELIJKE VAN STALEN OPSLAGSYSTEMEN

van uiteenlopende hef-, hijs- en andere
werktuigen. Medewerkers die hiermee vlot
overweg kunnen in alle efficiëntie en veiligheid zijn voor u van cruciaal belang. Ook
voor ons dus!

DOELGROEP
De opleiding richt zich tot medewerkers die verantwoordelijkheid willen dragen voor de veiligheid van
logistieke opslagsystemen.

OPLEIDINGSVORM
Theoretische opleiding
aangevuld met
praktijkoefeningen

taken.

VERPLICHT?
Wettelijk: KB van 25 oktober 2004 vereist het
nazicht door een technisch competent persoon.
De werkgever moet een verantwoordelijke voor
het veiligheidsonderzoek van de magazijninrichting
formeel benoemen.

OPLEIDINGSTYPE
open opleiding
in-company
opleiding
opleiding op maat

Check de beschikbare data en schrijf
u in op www.vincotte-academy.be/hhw.

GELDIGHEID ATTEST
Wordt bepaald door de werkgever. Een opfrissing van
de materie om de 5 jaar is sterk aangeraden.

Bovendien bepaalt de Codex voor het
Welzijn op het Werk dat deze medewerkers opgeleid moeten zijn voor deze
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OPLEIDINGEN VOOR U
STEIGERS - GEBRUIKER
STEIGERS - BOUWER
(VASTE STEIGER)

STEIGERS - KEURDER
(VASTE STEIGER)

ROLSTEIGERS

WERKEN MET LADDERS

DOELGROEP
Iedereen die vaste steigers (bv. gevelsteiger), rolsteigers of ladders moet gebruiken en/of opbouwen
en/of keuren. De opleiding is opgebouwd vanuit en volgens de voorschriften en standaardconfiguraties
die de fabrikant oplegt.
VERPLICHT?
Wettelijk: Codex voor welzijn op het werk + ARAB stellen dat de werkgever zowel materiële als
organisatorische maatregelen neemt voor het gebruik van arbeidsmiddelen bij tijdelijke werken op
hoogte. Enkel werknemers met kennis en vaardigheden mogen werken op een steiger of ladder.
GELDIGHEID
Wordt bepaald door de werkgever. Een opfrissing van de materie om de 5 jaar is sterk aangeraden.

“Bij Vinçotte kan je altijd een
gespecialiseerde opleiding
volgen, alles verloopt heel
flexibel. Bovendien hebben
ze jarenlange ervaring en
zeer competente
docenten.”
LUC DOGIMONT, QUALITY &
KNOWLEDGE MANAGER BIJ BPOST

OPLEIDINGSVORM
Theoretische opleiding aangevuld met praktijkoefeningen
OPLEIDINGSTYPE
open opleiding
in-company opleiding
opleiding op maat

Ontdek ons volledige aanbod op www.vincotte-academy.be
of contacteer ons via academy@vincotte.be voor een offerte op maat.
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2. HEFWERKTUIGEN

OPLEIDINGEN VOOR U
BEDIENER HOOGWERKER MET
GEARTICULEERDE ARM
BEDIENER HOOGWERKER SCHAARLIFT

DOELGROEP
Medewerkers die met een hefwerktuig werken of lasten aanslaan, zowel fulltime als sporadisch.
VERPLICHT?
Wettelijk: Codex voor welzijn op het werk + ARAB stellen dat de werkgever zowel materiële als
organisatorische maatregelen neemt voor het gebruik van mobiele arbeidsmiddelen. Enkel
werknemers die via een opleiding de nodige kennis en vaardigheden hebben opgedaan, mogen
werken met mobiele arbeidsmiddelen.

BEDIENER LOOPKRAAN (ROLBRUG)
BEDIENER VERREIKER (STARRE OF
ROTERENDE VERREIKER)
AANSLAAN EN UITWIJZEN VAN LASTEN
AUTOLAADKRAAN
GRONDVERZETMACHINE

GELDIGHEID
Wordt bepaald door de werkgever. Een opfrissing van de materie om de 5 jaar is sterk aangeraden.
OPLEIDINGSVORM
Theoretische opleiding aangevuld met praktijkoefeningen
OPLEIDINGSTYPE
open opleiding
in-company opleiding
opleiding op maat

Ontdek ons volledige aanbod op www.vincotte-academy.be
of contacteer ons via academy@vincotte.be voor een offerte op maat.

Ontdek ons volledige aanbod op www.vincotte-academy.be
of contacteer ons via academy@vincotte.be voor een offerte op maat.
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3. BEHANDELINGSTOESTELLEN

OPLEIDINGEN VOOR U
ELEKTRISCHE STAPELAAR ELEKTRISCHE TRANSPALLET

VORKHEFTRUCKBESTUURDER

WIELLADER
REACHTRUCK

DOELGROEP
Medewerkers die met een behandelingstoestel werken, zowel fulltime als sporadisch.
VERPLICHT?
Wettelijk: Codex voor welzijn op het werk + ARAB stellen dat de werkgever zowel materiële als
organisatorische maatregelen neemt voor het gebruik van behandelingstoestellen. Enkel werknemers
die d.m.v. een opleiding de nodige kennis en vaardigheden hebben opgedaan, mogen werken met
behandelingstoestellen.
GELDIGHEID
Wordt bepaald door de werkgever. Een opfrissing van de materie om de 5 jaar is sterk aangeraden.
OPLEIDINGSVORM
Theoretische opleiding
aangevuld met
praktijkoefeningen

OPLEIDINGSTYPE
open opleiding
in-company opleiding
opleiding op maat
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Ontdek ons volledige aanbod op www.vincotte-academy.be
of contacteer ons via academy@vincotte.be voor een offerte op maat.
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RISICOVOLLE
TAKEN
VCA-gecertificeerde bedrijven moeten
op elk moment kunnen aantonen dat
alle operationele medewerkers beschik-

OPLEIDINGEN VOOR U
VEILIGHEIDSWACHT BESLOTEN RUIMTE (IS-007)
WERKEN MET ONAFHANKELIJKE
ADEMHALINGSBESCHERMING (IS-081)
RISICOVOLLE TAKEN HEFTRUCK (IS-001)
RISICOVOLLE TAKEN ROLBRUG (IS-011)

ken over de juiste kennis en vaardigheden om risicovolle taken of werkzaam-

RISICOVOLLE TAKEN HOOGWERKER (IS-005)

heden in een risicovolle omgeving uit

RISICOVOLLE TAKEN AANSLAAN EN UITWIJZEN VAN
KRITIEKE LASTEN (IS-006)

te voeren.

WERKEN MET ROTERENDE
VERREIKER (IS-031)
WERKEN MET ROTERENDE
VERREIKER MET HIJSFUNCTIE
(IS-032)
WERKEN MET STARRE
VERREIKER (IS-003)

De specifieke opleidings- en ervaringseisen zijn vastgelegd in het ‘Register van
Risicovolle Taken’. Als bedrijf moet je
voldoen aan deze eisen en moeten de
attesten afgeleverd worden door een
erkend opleidings- en examencentrum
zoals Vinçotte Academy.

Check de beschikbare data en schrijf u in
op www.vincotte-academy.be/risk.

DOELGROEP
Iedere operationele medewerker die over specifieke
kennis en specifieke competenties dient te
beschikken voor het uitoefenen van risicovolle taken.
VERPLICHT?
Vereiste vanuit de petrochemie. Een diploma volgens
de risicovolle taken is nodig wanneer je voor een
petrochemisch bedrijf gaat werken. Je moet kunnen
aantonen dat alle operationele medewerkers over
specifieke kennis en competenties beschikken voor
het uitoefenen van risicovolle taken.

GELDIGHEID
5 jaar, met uitzondering van
veiligheidswacht (3 jaar)
OPLEIDINGSVORM
Theoretische opleiding aangevuld
met praktijkoefening, gevolgd door
een examen
OPLEIDINGSTYPE
open opleiding
in-company opleiding
opleiding op maat

Ontdek ons volledige aanbod op www.vincotte-academy.be
of contacteer ons via academy@vincotte.be voor een offerte op maat.
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NORMERING
Zowel op gewestelijk, federaal, Europees als
internationaal niveau bestaan er verschillende
normen die de vereiste kenmerken voor een bepaald proces, product of service bepalen.
In onze opleidingen geven we uw verantwoordelijken voor normeringen & managementsystemen meer inzicht in bedrijfsprocessen. Zo
verhoogt u de kwaliteit en het rendement van
uw organisatie.

Check de beschikbare data en schrijf u in
op www.vincotte-academy.be/norm.
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OPLEIDINGEN NORMERING
1. LEEFMILIEU

“We blijven steeds
nieuwe didactische tools
ontwikkelen, zoals een
hoogspanningscabine,
maar ook webinars
en e-learning, om
steeds volledigere
opleidingstrajecten te
kunnen aanbieden.”

DE ISO 14001 NORM
INTERNE MILIEUAUDIT ISO 14001

2. KWALITEITSZORG

DE ISO 9001 NORM
INTERNE KWALITEITSAUDIT ISO 9001

3. VEILIGHEIDSMANAGEMENT

DOELGROEP
Huidige en toekomstige interne auditors en
coördinatoren van diverse managementsystemen
volgens de gangbare ISO-normeringen en iedereen
die nauw betrokken is bij het opzetten van deze
managementsystemen.
VERPLICHT?
Vereiste vanuit de markt
OPLEIDINGSVORM
Theoretische opleiding aangevuld met
interactieve workshops
OPLEIDINGSTYPE
open opleiding
in-company opleiding

KATRIEN BOLSENS,
MANAGER VINÇOTTE ACADEMY
ISO 45001
INTERNE VEILIGHEIDSAUDIT ISO 45001
Ontdek ons volledige aanbod op www.vincotte-academy.be
of contacteer ons via academy@vincotte.be voor een offerte op maat.
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TECHNICAL TRAINING CENTER
Vinçotte opende begin 2018 zijn eerste Technical Training Center in
Vilvoorde met 4 uitgeruste trainingszalen, 780 m2 technische praktijkruimte en een enthousiast docententeam.
Het Technical Training Center is makkelijk bereikbaar en biedt heel
wat parkeergelegenheid.
Het team van Vinçotte Academy hoopt u snel te mogen
verwelkomen voor één van onze vertrouwde of nieuwe opleidingen.
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Ontdek snel ons volledige aanbod en kalender op www.vincotte-academy.be

DE NIEUWSTE FACILITEITEN
Didactische ruimtes:
voor al onze opleidingen gefocust op het eigen maken van veiligheidsgedrag,
gebaseerd op het ervaringsgericht leren
mogelijkheid tot trainingen op maat
begeleiding naar een duurzame veiligheidscultuur
Door de ‘real life’-ervaring leren we uw medewerkers gemakkelijk veilig gedrag in de praktijk aan.
We bieden trainingen volledig op maat aan zodat we uw bedrijf kunnen coachen naar een
duurzame veiligheidscultuur.
Vinçotte on the road: we komen naar uw bedrijf om een opleiding te geven op uw technische
installaties of we brengen onze eigen didactische materialen mee. Denk maar aan een didactische
hoogspanningswagen of tools voor het afleggen van online examens.
We bieden professionele ondersteuning:
persoonlijk aanspreekpunt voor elk opleidingsdomein
geautomatiseerde inschrijvingsplatformen
online evaluatiesysteem
mogelijkheid tot online examens
vernieuwde website
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ONZE PARTNERS
Dankzij de samenwerking met deze betrouwbare partners kunnen wij de kwaliteit van onze opleidingen niet
alleen garanderen maar ook continu optimaliseren.

ONZE ERKENNINGEN

Kies voor de knowhow en praktijkervaring van Vinçotte Academy.

Vinçotte Academy
Jan Olieslagerslaan 35
1800 Vilvoorde

Technical Training Center
Leuvensesteenweg 248 A
1800 Vilvoorde

Tel. 02 674 58 57

www.vincotte-academy.be

V.U.: Katrien Bolsens, Vinçotte Academy nv, Jan Olieslagerslaan 35 - 1800 Vilvoorde

Veilig werken met getrainde werknemers.

