
Wilt u een praktijkgerichte cursus die het leren 
prettiger en effectiever maakt?

Wilt u een landelijke dekking met 30 cursuslocaties en 
140 examenlocaties? 

Wilt u de zekerheid van een hoog 
slagingspercentage van 93%?

Dé 100% audiovisuele VCA cursus voor bedrijven

Kies dan voor Trigion
Dé meest effectieve VCA methode voor bedrijven!



Wij organiseren de VCA cursussen voor uw bedrijf heel gemakkelijk. U hoeft 
alleen maar te kiezen.

Kies eerst de juiste VCA cursus.  VCA Basis voor uitvoerende medewerkers, VCA VOL voor 
zzp’ers en leidinggevenden of VIL-VCU voor intercedenten. 

Bepaal de gewenste lesmethode. Willen uw medewerkers de cursus klassikaal of 
online volgen? Onze VCA cursussen zijn daarbij in diverse talen beschikbaar. 

Het examen kan zowel op één van onze 140 examenlocaties in Nederland of bij u op locatie 
plaatsvinden. Bij de klassikale cursus is het examen altijd aansluitend op de cursusdag. 

Wij maken het u makkelijk

Grootste VCA aanbieder

Unieke methode met 100% filmbeelden

Met ruim 30 cursuslocaties en 140 examenlocaties hebben wij het grootste aantal locaties in Nederland. 
Door deze landelijke dekking is er altijd een cursus- of examenlocatie bij u in de buurt. Bovendien bieden 
wij 100% startgarantie op alle VCA cursussen en VCA examens. 
Ze gaan dus altijd door! 

Al onze VCA cursussen zijn volledig audiovisueel met praktijk-
gerichte video’s en voice-over. De vele oefenvragen maken de 
cursus interactief en zorgen ervoor dat de opgedane kennis 
wordt getoetst en geborgd. De opbouw van de cursussen maakt 
het leren prettig en effectief. Deelnemers onthouden de infor-
matie veel beter en raken niet vermoeid door het lezen van veel 
tekst. Mede hierdoor wordt met onze methode een zeer hoog 
slagingspercentage behaald.

Altijd up-to-date
De lesstof van onze VCA cursussen voldoet altijd aan de actuele eind- 
en toetstermen van VCA Infra (SSVV). Ook worden de vragen én 
vraagvormen van de cursussen voortdurend aangepast aan de inhoud 
van de officiёle VCA examens. Onze VCA cursussen zijn dus altijd 
up-to-date.



Online VCA cursus

Klassikale VCA cursus

Opzet klassikale cursusdag

In een groep leren met trainer en interactief responssysteem

Individueel leren met online VCA cursussen

Doorlooptijd VCA Basis 8 uur, VCA VOL 10 uur

De gehele cursus bestaat uit video’s, toetsvragen en animaties

Persoonlijk overzicht van vorderingen op online dashboard

Supervisor account voor overzicht cursisten

VCA Basis in Nederlands, Engels, Pools, Turks, Roemeens, Litouws

VCA VOL in Nederlands, Engels

Examen incompany of via open inschrijving

Eéndaagse cursus met aansluitend examen

Online voorbereiding voor VCA VOL

VCA Basis en VCA VOL kunnen gecombineerd plaatsvinden

Video’s en vragen worden op groot scherm getoond

Interactief responssysteem met stemkastjes

Professionele VCA trainers

Examen incompany of via open inschrijving

De cursusdag wordt gegeven door een professionele VCA trainer en vindt plaats van 8:30 tot 17:30. 
De trainer behandelt de lesstof aan de hand van korte filmfragmenten die via een groot beeldscherm 
worden getoond. Na elke video beantwoorden de cursisten een aantal vragen met behulp van een 
interactief responssysteem.

De collectieve score wordt direct op het scherm zichtbaar. Op basis van de score geeft de trainer extra 
uitleg en behandelt vragen uit de groep. Nadat alle actuele lesstof is behandeld wordt er een 
proefexamen gemaakt en gezamenlijk besproken. Aansluitend vindt het officiële VCA examen plaats.

VOLLEDIG AUDIOVISUEEL

Ook op tablets



Eéndaagse cursus met aansluitend examen

Online voorbereiding voor VCA VOL

VCA Basis en VCA VOL kunnen gecombineerd plaatsvinden

Video’s en vragen worden op groot scherm getoond

Interactief responssysteem met stemkastjes

Professionele VCA trainers

Examen incompany of via open inschrijving

Bedrijfsspecifieke content en uitstraling
In overleg met ons kunt u bedrijfsspecifieke content toe laten
voegen aan de klassikale VCA cursus. De lesstof kan hierdoor 
deels op uw werkzaamheden en medewerkers worden afgestemd.
 
Bij gebruik van de online cursus kan het e-learning platform 
gepersonaliseerd worden met uw bedrijfslogo en huisstijl. Zo 
zorgen wij ervoor dat onze cursussen nog beter aansluiten bij úw 
organisatie.

Ook VCA VOL op één en dezelfde dag

Investeer in zekerheid: 93% slaagt!

Heel handig is dat het mogelijk is om de klassikale cursussen VCA 
Basis en VCA VOL op één en dezelfde dag te doen. Dit kan omdat de 
specifieke lesstof voor VCA VOL vooraf online door de VOL cursisten 
wordt gemaakt. De overige lesstof is gelijk aan die van VCA Basis en 
komt op de ééndaagse klassikale cursusdag aan bod. Ook de examens 
vinden gecombineerd plaats.

Praktijkgerichte video’s, digitaal platform, een uniek responssysteem 
tijdens de klassikale les, vragen die naadloos bij het landelijk 
examen aansluiten. Aan alles is veel aandacht besteed. Hierdoor 
hebben wij een slagingspercentage van gemiddeld 93%.

U investeert dus in een kwalitatieve methode die uw medewerkers 
verdienen!

Uniek interactief responssysteem

Bij onze klassikale VCA cursussen wordt gebruik gemaakt van een interactief responssysteem. 
Na elke video beantwoorden cursisten een aantal oefenvragen met behulp van stemkastjes. 
Op het grote scherm is direct de collectieve score te zien. De trainer krijgt op zijn eigen device 
een nog gedetailleerder overzicht per deelnemer en kan hierop inspelen. Deze unieke interac-
tie geeft de VCA cursus een nog beter leerrendement.
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Aantrekkelijke tarieven

De 7 voordelen

Onze VCA cursussen hebben de hoogste kwaliteit in de markt en zijn heel 
aantrekkelijk geprijsd. Voor die prijs krijgt u een actuele en kwalitatieve 
cursus, op een professioneel platform en met een service die u compleet 
ontzorgt. Ervaar de kwaliteit en het resultaat van ons materiaal!

Wilt u meer weten over service en prijs? Laat het ons weten!

Alles gericht op ontzorging

Wij zijn er compleet op ingericht om opdrachtgevers te ontzorgen. U hoeft slechts enkele keuzes te 
maken. Wij zorgen voor het inplannen van cursussen en examens en de communicatie naar de 
cursisten. Wij helpen u om de juiste keuzes te maken en zorgen ervoor dat het gehele traject 
soepel verloopt.

Unieke VCA lesmethode

100% audiovisueel met praktijkgerichte video’s

Lesstof is altijd actueel en up-to-date

Grootste landelijke dekking cursus- en examenlocaties

VCA Basis en VCA VOL kunnen gecombineerd plaatsvinden

Hoog slagingspercentage, gemiddeld 93% slaagt

Aantrekkelijke tarieven!



IN SAMENWERKING MET


