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CURSUSINFORMATIE: VCA e-learning & examen 

Je hebt gekozen voor de cursus VCA e-learning in combinatie met een examen. Jouw inloggegevens heb je 

in een aparte email ontvangen. 

Cursusinformatie 

E-learning & examen 

 VCA Basis VCA VOL VIL VCU 

Cursusniveau MBO HBO HBO 

Cursusduur Ca. 6 uur Ca. 7 uur Ca. 7 uur 

Cursusinhoud  • 12 online modules 

• oefenvragen 

• naslag  

• SSVV 

voorbeeldexamen 

• PlusPort 

voorbeeldexamen 

• Extra documenten 

• 12 online modules 

• oefenvragen 

• naslag  

• SSVV 

voorbeeldexamen 

• PlusPort 

voorbeeldexamen 

• Extra documenten 

• 12 online modules 

• oefenvragen 

• naslag  

• SSVV 

voorbeeldexamen 

• PlusPort 

voorbeeldexamen 

• Extra documenten 

Modules Deel A: Voorbereiden, bespreken en inspecteren van de werkzaamheden  

• Regelgeving en veiligheidsregels 

• Veilig werken, overleg en inspectie 

• Preventie 

Deel B: Uitvoeren van werkzaamheden 

• De werkplek 

• Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) 

• Arbeidsmiddelen 

• Specifieke werkzaamheden en omstandigheden 

Deel C: Beheersen van specifieke gevaren 

• Gevaarlijke Stoffen 

• Elektriciteit en straling 

• Brand en explosie 

Deel D: Beheersen van incidenten en noodsituaties 

• Ongevallen 

• Noodsituaties 

Naslag  De naslag is een beknopte versie van de e-learning.  

Oefenvragen Ieder deel bevat kennisgerichte en toepassingsgerichte vragen. Deze vragen kunnen 

onbeperkt geoefend worden. 

Voorbeeldexamen Twee pogingen voor beide voorbeeldexamens.  

Extra documenten • Begrippenlijst 

• Afkortingenlijst 

• Examenontwikkeling 

Examen Wij verwijzen je graag naar de Examenregels. 

Het VCA examen is een officieel landelijk examen. VCA Basis is maximaal 60 

minuten. VOL VCA of VIL VCU maximaal 75 minuten.  



 
 

 

Cursusinformatie 

 

© PlusPort 

 

Pag. 2 van 2 

 

VCA Basis: 40 meerkeuzevragen, waarvan 2.580 punten (64,5%) behaald moeten 

worden om te slagen. 

VOL VCA: 70 meerkeuzevragen, waarvan 4.515 punten (64,5%) behaald moeten 

worden om te slagen. 

VIL VCU: 70 meerkeuzevragen, waarvan 4.515 punten (64,5%) behaald moeten 

worden om te slagen. 

 

Belangrijk: 

Vanaf 18 maart 2019 wordt bij een VCA examen 1 extra vraag (testitem) gesteld. 

Het testitem wordt NIET meegeteld bij het bepalen van de uitslag. 

Certificaat Indien geslaagd voor het examen ontvang je een diploma en pas per post. Dit 

diploma is 10 jaar geldig. Het certificaat is geldig in Nederland, België, Duitsland, 

Oostenrijk en Zwitserland. 

Register Diploma´s worden geregistreerd in het CDR register van de VCA Examenbank. 

Tevens wordt het diploma geregistreerd in de PlusPort Academy waardoor je tijdig 

een oproep voor vernieuwing ontvangt. 

Annulering Annulering dient schriftelijk te geschieden per e-mail aan 

customersupport@plusport.com. 

Wij hanteren de volgende annuleringsregeling bij e-learning 

1. Niet gestart retour binnen 10 werkdagen na aankoop: geen kosten 

2. Niet gestart retour 10 werkdagen of later na aankoop: 100% kosten 

3. Gestart retour: 100% kosten 

Voor het annuleren of verschuiven van examens verwijzen wij je graag naar het 

document Examenregels 2017. 

Algemene 

voorwaarden 

Onze Algemene Cursusvoorwaarden zijn van toepassing. 

 

Vragen? Wij zijn je graag van dienst.  

Customer Support  070 3229090 customersupport@plusport.com 
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