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VCA training

Resultaat

VCA basis diploma
Certif icaat combinatie WFPR / Flensmonteur
Vaktechniek
Certif icaat werken met onafhankeli jke
adembescherming
Getuigschrift/ beoordeling Aankomend
monteur

Na het positief afronden van de trainingen,
doen van het examen en het behalen van het
theorie- en prakti jkgedeelte heeft de kandidaat:

Hef en/of Reachtrucktraining

Tekening lezen praktische deel
Bedraden van eerste basis schakelingen.
(230V.) volgens tekening
Aansluiten CEE form stopcontact (400V.)
Bedrading afmonteren en wartels monteren
NEN 3140 in de prakti jk (LOTOTO)

Metaal bewerken, zagen boren aftekenen
Het monteren en demonteren van
kabelgoten
Gebruik elektrisch gereedschap
Sli jpen en lassen (intro)
Op fitten en aanleggen tubing

Keuze tussen WTB en/of E&I

Duur: 5 dagen (theorie en prakti jk)

Werken met onafhankelijke
adembescherming

Risico, preventie en beheersmaatregelen
Oorzaken van een ongeval en methodes van
ongeval preventie
Gebruik van werkvergunningen
Gevaren en beheersmaatregelen voor
gevaarli jke stoffen, branden/ explosies,
besloten ruimten, gereedschappen/
machines, hijsen, t i l len/ dragen, struikelen,
uitgli jden/ vallen, hoogtes
Juist gebruik van PBM's (persoonli jke
beschermingsmiddelen en gebruiks-
toepassingen

Het gedrag van werknemers beïnvloeden en hen

acht moeten worden genomen bij  de uitvoering
van werkzaamheden.

Duur: 2 dagen

Verschil len tussen onafhankeli jke en
afhankeli jke systemen
Verschil len in gelaatsstukken, kappen en
pakken
Toepassingsgebieden
IDLH situaties
Gebruik en beperkingen diverse systemen
Verschil lende ademlucht bronnen
Controle en testen

leren welke veiligheidseisen en voor-schriften in                 In de training Werken met onafhankelijke 
adembescherming worden kandidaten getraind
hoe ze gebruik moeten maken van adem-
beschermende middelen dienen voor gebruik en
nadien zo vaak als noodzakeli jk,  te worden
getraind in het gebruik van deze middelen.

Onderwerpen:

Duur: 2 dagen (theorie en prakti jk)

Combinatie Werken aan
flensverbindingen met protocol &
Flensmonteur Vaktechniek

Algemeen (basisbegrippen) 
Vaktechniek (f lenzen en flensonderdelen,
studbolts,  pakkingen, montageonderdelen
van   pijpleidingen, equipment, appendages,
vijzelen, gereedschap en meetmiddelen,
werkwijze bij  openen en sluiten van
flensverbindingen) 
Flenzen, pakkingen en appendages
Gereedschappen waar omgaan met de
momentsleutel

In de training Flensmonteur vaktechniek worden
kandidaten getraind om veil ig en op een
verantwoorde wijze flensverbindingen te
monteren en de juiste wijze flensverbindingen
openen en sluiten met gespecialiseerd
aanhaalmoment.

Onderwerpen:

Duur: 3 dagen (theorie en prakti jk)

Resultaat

Aankomend monteur WTB en/of E&I


