
Addendum bij 6e druk VCA-VOL en VCA cursusboek  

Per 14 oktober 2014 vindt er een beperkte wijziging plaats in de eind- en toetstermen voor het VCA 

examen. Dit betekent dat de examenstof (en daarmee de inhoud van het cursusboek) op enkele 

punten wijzigt. Hieronder staan de gewijzigde termen en de toegevoegde examenstof beschreven. 

Een volledig overzicht van de eind- en toetstermen vindt u op http://web.ecabo.nl/ett/.  

 

Paragraaf-
nummer 
 

Wijziging 

1.8 Toevoegen van tekst: 
‘Enkel CE-gemarkeerde arbeidsmiddelen mogen op de markt gebracht worden’. 

2.1 t/m 2.10 De naam ‘arbeidsinspectie’  wijzigen naar ‘Overheidsinspectiedienst Veiligheid en 
Gezondheid’ 

2.6 
 

De term ‘V&G-actieplan’ vervangen door de term ‘V&G jaarplan (het veiligheid en 
gezondheid-jaarplan)’ 

3.4 en 3.7 De term ‘actieplan’ vervangen door de term ‘Plan van aanpak’ 

5.4 De term ‘V&G-bijeenkomsten’ vervangen door de term ‘VGM bijeenkomsten’ 

6.3 ‘Rechten en plichten’ vervangen door ‘Plichten’ 

8.7 Toevoegen van tekst: 
‘Met behulp van een persoonlijke monitor kan de mate van blootstelling aan 
gevaarlijke stoffen van een medewerker tijdens het werk gemeten worden. De 
persoonlijke monitor moet op borsthoogte gedragen worden (niet onder de kleding) 
en moet voor gebruik getest worden.’ 

8.6 De definitie van grenswaarde luidt:   
‘De grenswaarde is de maximale concentratie van een gevaarlijke stof als 
tijdsgewogen gemiddelde over een referentieperiode, waarboven geen enkele 
werknemer blootgesteld mag worden.’ 

8.8 Invoegen als extra aandachtspunt na laatste sterretje met waterstofsulfide:  
‘Kwartsstof kan bij langdurige inademing leiden tot stoflongen.’ 

8.8 Toevoegen extra tekst over Asbest: 
‘Er zijn een aantal asbestproducten die niet door gecertificeerde bedrijven 
verwijderd hoeven te worden. Dit zijn: 

- Pakkingen die zonder te breken/verspanen verwijderd kunnen worden; 
- Vaste (hecht gebonden) asbestproducten die zonder te breken weggehaald 

kunnen worden; 
De verwijderingswerkzaamheden mogen allen uitgevoerd worden door een 
werknemer die daarvoor is opgeleid (de Deskundig Asbest Verwijderaar)’ 

9.1 Toevoegen extra voorbeelden van ontstekkingsbronnen: 
‘Voorbeelden van ontstekingsbronnen zijn: vlammen (open vuur) en hete gassen, 
mechanische vonken en lasvonken, elektrische installaties en materieel, hete 
oppervlakken, statische elektriciteit en bliksem.’ 

9.3 Toevoegen ‘Zand’ als voorbeeld van een blusmiddel bij Klasse B branden. 

9.3 Toevoegen ‘Aangepast schuim’ als voorbeeld van een blusmiddel bij Niet - 
geklasseerde branden. 

9.5 Toevoegen extra tekst:  
‘Er zijn enkele branches of sectoren waar explosierisico’s aanwezig kunnen zijn: 
chemische industrie, vuilstortplaatsen, energiecentrales, afvalverwerkingsbedrijven, 
gasbedrijven, houtverwerkende industrie, landbouwbedrijven (biogas), 
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metaalverwerkende bedrijven, levensmiddelen en veevoerindustrie, farmaceutische 
industrie, raffinaderijen en recyclingbedrijven.’ 

9.5 Toevoegen als extra tekst: 
‘In explosiegevaarlijke omgevingen kan een persoonlijke explosiemeter gebruikt 
worden. Bij het gebruik van deze persoonlijke explosiemeter is het van belang dat:  

- De explosiemeter op borsthoogte , maar niet onder de kleding wordt 
gedragen.  

- De explosiemeter wordt getest of is getest voor gebruik 
Bekend is welke acties ondernomen worden bij het alarm’ 

11.2 Tekst ‘Niet boven en onder elkaar werken’ wijzigen in ‘Niet boven en onder elkaar 
werken zonder specifiek plan’ 

11.5 Toevoegen als extra tekst bij staande stalen steigers: 
‘Er moet een bevoegde toezichthouder aanwezig zijn tijdens de 
opbouwwerkzaamheden en er moet een stabiliteitsberekening van de steiger 
(stelling) en instructies voor de opbouw beschikbaar zijn.’ 

12.4 Toevoegen als extra tekst: 
‘Een VP-er is een aangewezen persoon met relevante (elektronische) opleiding en 
ervaring waardoor hij/zij in staat is gevaren die door elektriciteit kunnen worden 
veroorzaakt te onderkennen en te voorkomen.’ 

12.6 Toevoegen van “de blootstellingsduur’ als één van de factoren die de mate van 
blootstelling aan ioniserende straling bepalen.   

13.2 De term ‘geluidsniveau’ vervangen door ‘geluidsdrukniveau’. 

14.7 Vervangen van de term ‘stalen neus’ door de term ‘versterkte neus’ en de term 
‘stalen tussenzool’ door ‘versterkte zool’. Daarnaast toevoegen van de tekst ‘Een 
versterkte neus en een versterkte zool zijn verplicht bij werken in de bouw’.  

14.8 Toevoegen als voorbeeld van lichaamsbescherming ‘Anti statische kleding’   
‘Antistatische kleding wordt gebruikt in een omgeving met explosiegevaar. Hiermee 
wordt voorkomen dat door elektrostatische oplading vonken ontstaan, die brand of 
explosies zouden kunnen veroorzaken.’ 

 


