Cursus
VCA-VOL Evenementen
Productieveiligheid

bij evenementen + VCA-examen (2-daags)

 en popfestival is geslaagd als er genoeg enthousiaste bezoekers zijn. Filmopnamen zijn
E
prima als deze volgens het script zijn gedraaid, maar bij de organisatie van beide
‘evenementen’ is het belangrijk om zowel vooraf als achteraf te zorgen voor de veiligheid
van artiesten en acteurs. Ook crewleden en podiumbouwers moeten onder alle
omstandigheden hun eigen veiligheid en die van collega’s voorop hebben staan. De training
‘productieveiligheid’ ondersteunt hierbij. Aansluitend kunt u het VOL-VCA-examen doen.
Op het certificaat staat de aantekening ‘+ veiligheid bij evenementen’.

 oor wie?
V
Productieleiders, producers, programmeurs, tour- en stagemanagers,
toneelmeesters, event managers en zelfstandige ondernemers in de evenementen
branche, podiumkunst, de beurzen- branche en film- en tv-wereld.

 elke onderwerpen?
W
De training productieveiligheid behandelt veel onderwerpen die bijdragen aan een
veilige werkomgeving. We kijken naar de omstandigheden tijdens de bouw- en
breek periode. Ook ligt de nadruk op onveiligheid tijdens de show, de opname of de
openingsdag van de beurs. Hoe weet je welke risico’s er zijn en hoe je ermee om
kunt gaan? Aan bod komen onder andere:
★
Wet- en regelgeving
★
Taken, rechten en plichten van medewerkers
★
Ongevallen: preventie, oorzaken en oplossingen
★
Veiligheidsgedrag; procedures en instructie
★
Gevaarlijke stoffen, special effects (o.a. Pyro) en brandveiligheid
★
Arbeidsmiddelen
★
Verzekeringen
★
Arbo catalogi (Podiumkunst, Publieke Omroep, Geluid, Werken op
hoogte etc.)
★
Relevante Nationale en Europese richtlijnen
★
Ook: omgaan met elektriciteit en straling, dierenwelzijn, reizend
gezelschap.

 elk resultaat?
W
In de training gebruiken we veel voorbeelden uit de praktijk. Op deze manier
krijgen de deelnemers beter inzicht in de veiligheid van hun eigen werkomgeving.
Ook zijn zij in staat om veiligheidsrisico’s sneller te herkennen en dus te vermijden.
Door de theorie te combineren met de praktische oefeningen kunnen deelnemers
tevens verbeteringen bedenken die een evenement veiliger maken en beter
samenwerken met alle (technische) specialisten op locatie.

Cursusboek
Voorafgaand aan de training ontvangt je ‘het VCA E-learning cursusboek’. Na
betaling van het cursusgeld krijgt u een inlogcode. Het is de bedoeling dat je deze
‘e-learning’ globaal doorloopt voor aanvang van de training. Tijdens de
trainingsdagen behandelen we de onderwerpen uit dit boek. Wij geven
praktijkvoorbeelden die specifiek zijn voor de evenementenbranche. Hierdoor is de
theorie makkelijker te begrijpen.
VOL-VCA-examen
Wij sluiten de training af met een officieel VOL-VCA-examen (duur maximaal 75
minuten). Indien je slaagt voor dit examen, ontvang je binnen twee weken jouw
VOL-VCA-certificaat. Deze is 10 jaar geldig. Op dit certificaat staat de aantekening
‘+ veiligheid bij evenementen’ vermeld. Dit is nog geen officieel onderdeel van het
VCA-certificaat.

Wanneer
Dinsdag 9 en woensdag 10 juni 2020
Tijden
De eerste dag starten we om 09:00 uur en proberen rond 17:00 uur af te sluiten
Dag 2 zal ook om 09:00 uur starten en rond 18:00 uur eindigen in verband met het
examen.
Locatie:
Op onze locatie in Rotterdam:
International House of Safety BV
Roer 54
3068 LE Rotterdam
Nabij onze locatie is er voldoende gratis
parkeergelegenheid.

Aanmelden
U kunt zich aanmelden via de mail: VCA-E@int-hos.com of via de website
www.vca-evenementen.nl
In verband met RIVM richtlijnen is het aantal deelnemers beperkt Vol = Vol

International House of Safety BV
Roer 54
3068 LE Rotterdam
info@int-hos.com
+31(0)85-0645254

