De schakel tussen kennen en kunnen.

VCA EXAMENTRAINER
Kennis en veiligheid bereikbaar maken. Overal en voor iedereen. Dat is de gedachte
achter IVM Online Leren. Ons e-learningprogramma is een zeer innovatieve
voorbereiding op veilig werken in de praktijk. Gericht op resultaat en op de
leerbehoefte van iedere deelnemer. Maatwerk dus.
De IVM VCA Examentrainer loopt hierin voorop en bepaalt daarmee de nieuwe
norm in doelgericht en individueel trainen. Onderscheidend, interactief en vooral
heel toegankelijk. De meest effectieve en efficiënte weg naar het landelijke VCA
examen.

UNIEK LEERCONCEPT
Met de IVM VCA Examentrainer is het VCA-examen heel haalbaar. Voor iedereen. Niveau, leerdoel en
-behoefte zijn de belangrijkste uitgangspunten van dit unieke leerconcept. Sluit de lesmethode aan op
de wensen van de deelnemer dan is de kans op succes immers het grootst.
Zoals elke training van IVM Online Leren betekent de VCA Examentrainer leren op maat. De combinatie

“De VCA
Examentrainer is
een verrassend
slimme methode.
Met de
flashcards op
mijn smartphone
kon ik zelfs in de
trein oefenen tot
vlak voor
het examen.”

van leermogelijkheden is uniek en zeer onderscheidend. Zo leert en oefent de deelnemer op een adaptieve
en vrije manier alleen dat wat écht nodig is. De mogelijkheid om tussentijds kennis te toetsen en vooruitgang
te meten geeft bovendien zekerheid en zelfvertrouwen richting het examen.
Ook de manier waarop de theorie wordt aangeboden is vernieuwend. Het biedt de vrijheid om te leren
wanneer, waar en hoe de deelnemer het zelf wil. Heel eenvoudig van achter PC, laptop of tablet. De VCA
Examentrainer gaat nog een stap verder. Het is zelfs mogelijk om te trainen via de smartphone. Daarmee
komt de leerstof dichterbij dan ooit en is online leren bereikbaar voor iedereen.

PRAKTISCHE INFORMATIE
ONLINE LEREN VCA
KENNIS OP MAAT
De IVM VCA Examentrainer is werkelijk de meest effectieve en efficiënte voorbereiding op het landelijke
VCA-examen. Effectief vanwege de naadloze aansluiting op de eindtermen van de SSVV, efficiënt omdat
de deelnemer volledig zelf beslist over de manier van leren.
Zo is er de vrijheid om zelf te bepalen wat de volgorde van de leerstof is en welke theorie noodzakelijk
is of kan worden overgeslagen. De examentrainer registreert tussentijds de vorderingen en resultaten.
Hierdoor wordt duidelijk welke theorie extra aandacht nodig heeft.

DE VCA EXAMENTRAINER BIEDT
TWEE LEERMOGELIJKHEDEN:
-

Leren door middel van adaptieve toetsing
De theorie bestaat net als bij het examen uit meerkeuzevragen. Na een correct antwoord gaat
de deelnemer door naar de volgende vraag. Bij een fout antwoord krijgt de deelnemer uitleg en
is verdere verdieping in het onderwerp mogelijk.

-

Leren met vrijheid van doorlopen
De deelnemer doorloopt de leerstof aan de hand van ‘flashcards’. Deze digitale kaarten bevatten
korte stellingen. Is de theorie bekend dan bladert de deelnemer door naar de volgende flashcard.
Is de stelling onbekend dan volgt een uitleg en komt de kaart later in het leerproces weer terug.
Beide methodes kunnen zowel afzonderlijk als gecombineerd worden gebruikt. Zo ontstaat een
gevarieerde en prettige leerwijze. Bovendien bieden wij een slagingsgarantie op het landelijk VCA
examen. Is de VCA Examentrainer correct gebruikt en wordt het examen vervolgens niet gehaald,
dan neemt IVM eenmalig de kosten van het herexamen voor haar rekening.

VCA EXAMENTRAINER
-

Innovatieve en toegankelijke leermethode

-

Bibliotheek als handig naslagwerk

-

Voor computer, tablet en smartphone

-

100% afgestemd op de landelijke eindter-

-

Basisveiligheid VCA, VOL-VCA
en VIL-VCU

-

Volledige focus op landelijk VCA-examen

-

Altijd up-to-date lesmateriaal

men van de SSVV
-

IVM slagingsgarantie: gratis herexamen
(indien nodig)

MEER INFORMATIE?

IVM
Monierweg 4

Wilt u meer weten over onze unieke leermethode? Neem contact op met onze adviseurs
of kijk op vca.werkveilig.nl
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T 088 - 166 3000
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De schakel tussen kennen en kunnen.

ONLINE LEREN

VCA EXAMENTRAINER
De beste weg naar het examen én naar veiligheid op de werkvloer. De IVM VCA
Examentrainer maakt kennis toegankelijk en bereikbaar. Overal en voor iedereen.
Een unieke, innovatieve leermethode om met maximale voorbereiding en zekerheid
het landelijk VCA-examen in te stappen. Niet eerder was het examen zó haalbaar.
De VCA Examentrainer maakt deelt uit van het brede IVM Online Leren programma. Daarmee is het
mogelijk om te leren wanneer, waar en hoe de gebruiker het zelf wil. Heel eenvoudig van achter de PC,
laptop of tablet en voor VCA zelfs op de smartphone. Zo leert de gebruiker in eigen tempo en naar eigen
leerbehoefte.

VCA AANTOONBAAR THUIS IN VEILIGHEID
Met een VCA diploma laat u zien dat veilig werken voor u voorop staat. U bent op de hoogte van de
risico’s op de werkvloer en hoe u die kunt beperken. Daarmee biedt u zekerheid voor uw opdrachtgevers,
medewerkers en collega’s.

VOOR WIE?
IVM Online Leren biedt een effectieve en efficiënte VCA examentrainer voor medewerkers die het
diploma Basisveiligheid VCA, VOL-VCA of VIL-VCU willen behalen.
De verschillende certificaten zijn bedoeld voor de volgende beroepsgroepen:
- Basisveiligheid VCA - medewerkers van (onder)aannemers
- VOL-VCA - leidinggevenden van (onder)aannemers
- VIL-VCU - intercedenten en leidinggevenden

TRAININGSDUUR
IVM Online Leren biedt de mogelijkheid om te leren wanneer, waar en hoe de deelnemer het zelf wil.
In eigen tempo en naar eigen leerbehoefte. De online training bevat ca. 300 oefenvragen en flashcards
met bijbehorende uitleg en 2 proefexamens. De leertijd is afhankelijk van het voorkennisniveau van de
deelnemer.

SLAGINGSGARANTIE
IVM heeft door ervaring het volste vertrouwen in de VCA Examentrainer. Om die reden bieden wij een
unieke slagingsgarantie op het landelijk VCA examen. Is de examentrainer correct gebruikt en wordt het
examen vervolgens niet gehaald, dan neemt IVM eenmalig de kosten van het herexamen voor haar rekening.

ONLINE LEREN

VCA EXAMENTRAINER
LEERDOELEN KENNIS
Na afloop van de training weet u hoe u werkzaamheden veilig kunt uitvoeren en hoe u de risico’s kunt
beperken. De inhoud van de trainingen volgen de landelijke eindtermen voor het examen Basisveiligheid
VCA, VOL-VCA en VIL-VCU ( zie: www.vcainfra.nl/vca)
De volgende onderwerpen komen aan bod:
- Wetgeving

- Brand en explosie

- Risico’s ongevallen en noodsituaties

- Specifieke werkzaamheden

- Procedures en instructie, signalering

- Arbeidsmiddelen

- Elektriciteit

- Ergonomie

- Gevaarlijke stoffen

- Persoonlijke beschermingsmiddelen

PRAKTISCHE INFORMATIE
Proefexamen

De VCA Examentrainer bevat 2 proefexamens waarmee deelnemers
kunnen testen of ze klaar zijn voor het maken van het landelijke examen.

Beschikbare talen

De VCA examentrainer is Nederlandstalig. Het landelijke examen dat hoort
bij de VCA Examentrainer is ook Nederlandstalig.

Landelijk examen

Een licentie voor de VCA examentrainer is inclusief een Nederlandstalig
landelijk examen bij een erkende exameninstelling. Mondeling examen is
ook mogelijk. Inschrijven voor een anderstalig examen is mogelijk, echter
niet in combinatie met de VCA Examentrainer.

Toelatingsvoorwaarden

Er is geen voorkennis noodzakelijk.

Benodigde
certificaten

Voor deelname aan het landelijk examen heeft de deelnemer een geldig
legitimatiebewijs nodig. Om te werken met de VCA examentrainer heeft
u een gangbare computer, tablet of smartphone met internetverbinding
nodig.
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