
Erratum V2/26-10-2018 

 
 

 
Door wijzigingen in de eind- en toetstermen van het VCA examen per 5 november 2018 moet de inhoud van 

het cursusboek op enkele plaatsen worden aangepast. Onderstaand treft u de correcte en aanvullende teksten. 

In de eerstvolgende oplage of druk zullen deze gecorrigeerd worden. 
 

Module 2  
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Wijzig de tekst van de opsomming bij ongevallentheorie in: 

o Een incident is een ongewenste gebeurtenis met schade 

o Een ongeval is een ongewenste gebeurtenis met schade en mogelijk letsel als gevolg.  

Module 4 
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De richtlijn voor veilige spanning in droge omstandigheden is maximaal 110 V gelijkspanning en 50 V 

wisselspanning.  

In het boek staat nog 120 V gelijkspanning. Dit moet gewijzigd worden in 110 V.  
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Wijziging alternatief C : 120 V vervangen door 110 V 

 

Module 7 
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Tekst ‘Opbouw van de steiger’ wijzigen in: 

Voor opbouw van een steiger moeten er altijd stabiliteitsberekeningen en tekeningen van de steiger 

gemaakt worden. Deze moeten beschikbaar zijn op het werk. Er moeten ook instructies zijn op- en 

afbouw van de steiger.  

Steigers moeten worden opgebouwd door opgeleide, gecertificeerde steigermonteurs. Alleen een 

deskundige mag de steiger aanpassen.  

Bij de overdracht van  montagebedrijf naar opdrachtgever moet een steigerinspecteur aanwezig zijn. 

Verder moet er bij de steigergebruiker/opdrachtgever toezicht zijn door een gecertificeerd 

toezichthouder.  

 

Op de steigerkaart staat of de steiger gekeurd is en wat de maximale belasting is. Er hoeft niet op te 

staan tot wanneer de keuring geldig is.  
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Toevoegen aan opsomming veiligheidsmaatregelen: 

o Stabilisatoren met wielen zijn niet toegestaan.  

o Houd de stabilisatoren zo min mogelijk vrij bij het verplaatsen van een rolsteiger. 
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Wijziging van tekst in de opsomming: 

Stahoogte 7,5 m wijzigen in 5 meter 

Statijd 4 uur wijzigen in 2 uur 

Krachtuitoefeningen 100 N (10kg) wijzigen in 50 N (5 kg) 

Toevoegen tekst: 

Een ladder mag alleen ingezet worden als er aantoonbaar, om technische redenen geen andere 

oplossing is of als andere oplossingen minder gunstig zijn voor de V&G.  
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Punten toevoegen aan opsomming: 

Een lange ladder (meer dan 25 sporten) moet je aan de bovenzijde vastzetten en borgen tegen 

wegglijden.  

 

Module 9 
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Antwoordalternatief Til maximaal 25 kg vervangen door Til maximaal 23 kg. 
 

Module 10 
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De tekst: Draag nooit handschoenen in de buurt van draaiende delen. 

Vervangen door: Draag alleen nauwsluitende handschoenen in de buurt van draaiende delen.  
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Wijzig het juiste antwoordalternatief:  C vervangen door  B 


