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Datum Kenmerk 

VCA 2017/6.0 25 augustus 2020 18-016 
  
Onderwerp Hoort bij  

Geaccepteerde opleidingen en diploma's Vraag 1.2, 3.2, 3.3, 

bijlage C  

 

    

VGM-functionaris (vraag 1.2) 

Opleiding of diploma Verificatie 

Middelbare veiligheidskunde (MVK), 

opleiding erkend door Hobéon 

Diploma of getuigschrift. U kunt via Hobéon nagaan of de 

opleider is erkend. Het diploma of getuigschrift kunt u 

verifiëren bij het opleidingsinstituut dat het diploma of 

getuigschrift heeft afgegeven. 

Hogere veiligheidskunde (HVK), 

opleiding erkend door Hobéon 

Diploma of getuigschrift. U kunt via Hobéon nagaan of de 

opleider is erkend. Het diploma of getuigschrift kunt u 

verifiëren bij het opleidingsinstituut dat het diploma of 

getuigschrift heeft afgegeven. 

Aanvullende vorming diensthoofden 

veiligheid niveau II of preventie-

adviseur arbeidsveiligheid niveau II 

Diploma of getuigschrift. U kunt via de Federale 

Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg 

nagaan of de opleider is erkend. Het diploma of getuigschrift 

kunt u verifiëren bij het opleidingsinstituut dat het diploma 

of getuigschrift heeft afgegeven. 

Aanvullende vorming diensthoofden 

veiligheid niveau I of preventie-

adviseur arbeidsveiligheid niveau I 

Diploma of getuigschrift. U kunt via de Federale 

Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg 

nagaan of de opleider is erkend. Het diploma of getuigschrift 

kunt u verifiëren bij het opleidingsinstituut dat het diploma 

of getuigschrift heeft afgegeven. 

Management of Safety, Health & 

Environment (MoSHE, TU Delft) 

Diploma. U kunt het diploma via Duo verifiëren. De 

diplomahouder kan Duo de opdracht geven om u een digitaal 

uittreksel van het diploma te sturen. 

https://www.hobeon.nl/producten/middelbaar-veiligheidskundigen?doelgroep=professionals&dienst=persoonscertificering
https://www.hobeon.nl/producten/hoger-veiligheidskundigen?doelgroep=professionals&dienst=persoonscertificering
http://www.werk.belgie.be/erkenningenDefault.aspx?id=5036
http://www.werk.belgie.be/erkenningenDefault.aspx?id=5036
http://www.werk.belgie.be/erkenningenDefault.aspx?id=5036
http://www.werk.belgie.be/erkenningenDefault.aspx?id=5036
https://duo.nl/zakelijk/diploma/diplomaregister-werkgevers.jsp
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B-VCA (vraag 3.2) 

Opleiding of diploma Verificatie 

Basisveiligheid VCA (B-VCA) Registratie in het Centraal Diploma Register. 

SCC 018 'Operativ tätige Mitarbeiter' 

(Duitsland) 

Certificaat. Op het certificaat staat de naam van de 

certificatie-instelling instantie. U kunt via de Deutsche 

Akkreditierungsstelle nagaan of de certificatie-instelling is 

geaccrediteerd. Individuele certificaten kunt u verifiëren bij 

de certificatie-instelling die het certificaat heeft afgegeven. 

SCC A18 'Operativ tätige Mitarbeiter' 

(Oostenrijk) 

Certificaat. Op het certificaat staat de naam van de 

certificatie-instelling instantie. U kunt via de 

Wirtschaftskammer Österreich nagaan of de certificatie-

instelling is geaccrediteerd. Individuele certificaten kunt u 

verifiëren bij de certificatie-instelling die het certificaat heeft 

afgegeven. 

VOL-VCA (vraag 3.3) 

Opleiding of diploma Verificatie 

Veiligheid voor Operationeel 

Leidinggevenden VCA (VOL-VCA) 

Registratie in het Centraal Diploma Register. 

SCC 017 Operativ tätige 

Führungskraft (Duitsland) 

Certificaat. Op het certificaat staat de naam van de 

certificatie-instelling instantie. U kunt via de Deutsche 

Akkreditierungsstelle nagaan of de certificatie-instelling is 

geaccrediteerd. Individuele certificaten kunt u verifiëren bij 

de certificatie-instelling die het certificaat heeft afgegeven. 

SCC 017 Operativ tätige 

Führungskraft (Oostenrijk) 

Certificaat. Op het certificaat staat de naam van de 

certificatie-instelling instantie. U kunt via de 

Wirtschaftskammer Österreich nagaan of de certificatie-

instelling is geaccrediteerd. Individuele certificaten kunt u 

verifiëren bij de certificatie-instelling die het certificaat heeft 

afgegeven. 

MVK, HVK en preventie-adviseur I en II (bijlage C) 

Voor auditoren 

 

Opleiding of diploma Verificatie 

Middelbare veiligheidskunde (MVK), 

opleiding erkend door Hobéon 

Diploma of getuigschrift. U kunt via Hobéon nagaan of de 

opleider is erkend. Het diploma of getuigschrift kunt u 

verifiëren bij het opleidingsinstituut dat het diploma of 

getuigschrift heeft afgegeven. 

Hogere veiligheidskunde (HVK), 

opleiding erkend door Hobéon 

Diploma of getuigschrift. U kunt via Hobéon nagaan of de 

opleider is erkend. Het diploma of getuigschrift kunt u 

https://cdr.ssvv.nl/
http://www.dakks.de/node/666
http://www.dakks.de/node/666
https://www.wko.at/Content.Node/kampagnen/SCC-Austria/Pruefungsorganisationen.html
https://cdr.ssvv.nl/
http://www.dakks.de/node/666
http://www.dakks.de/node/666
https://www.wko.at/Content.Node/kampagnen/SCC-Austria/Pruefungsorganisationen.html
https://www.hobeon.nl/producten/middelbaar-veiligheidskundigen?doelgroep=professionals&dienst=persoonscertificering
https://www.hobeon.nl/producten/hoger-veiligheidskundigen?doelgroep=professionals&dienst=persoonscertificering
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verifiëren bij het opleidingsinstituut dat het diploma of 

getuigschrift heeft afgegeven. 

Aanvullende vorming diensthoofden 

veiligheid niveau II of preventie-

adviseur arbeidsveiligheid niveau II 

Diploma of getuigschrift. U kunt via de Federale 

Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg 

nagaan of de opleider is erkend. Het diploma of getuigschrift 

kunt u verifiëren bij het opleidingsinstituut dat het diploma 

of getuigschrift heeft afgegeven. 

Aanvullende vorming diensthoofden 

veiligheid niveau I of preventie-

adviseur arbeidsveiligheid niveau I 

Diploma of getuigschrift. U kunt via de Federale 

Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg 

nagaan of de opleider is erkend. Het diploma of getuigschrift 

kunt u verifiëren bij het opleidingsinstituut dat het diploma 

of getuigschrift heeft afgegeven. 

Management of Safety, Health & 

Environment (MoSHE, TU Delft) 

Diploma. U kunt het diploma via Duo verifiëren. De 

diplomahouder kan Duo de opdracht geven om u een digitaal 

uittreksel van het diploma te sturen. 

 

Voor coördinatoren 

 

Opleiding of diploma Verificatie 

Hogere veiligheidskunde (HVK), 

opleiding erkend door Hobéon SKO 

Diploma of getuigschrift. U kunt via Hobéon nagaan of de 

opleider is erkend. Het diploma of getuigschrift kunt u 

verifiëren bij het opleidingsinstituut dat het diploma of 

getuigschrift heeft afgegeven. 

Aanvullende vorming diensthoofden 

veiligheid niveau I of preventie-

adviseur arbeidsveiligheid niveau I 

Diploma of getuigschrift. U kunt via de Federale 

Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg 

nagaan of de opleider is erkend. Het diploma of getuigschrift 

kunt u verifiëren bij het opleidingsinstituut dat het diploma 

of getuigschrift heeft afgegeven. 

Management of Safety, Health & 

Environment (MoSHE, TU Delft) 

Diploma. U kunt het diploma via Duo verifiëren. De 

diplomahouder kan Duo de opdracht geven om u een digitaal 

uittreksel van het diploma te sturen. 

 

http://www.werk.belgie.be/erkenningenDefault.aspx?id=5036
http://www.werk.belgie.be/erkenningenDefault.aspx?id=5036
http://www.werk.belgie.be/erkenningenDefault.aspx?id=5036
http://www.werk.belgie.be/erkenningenDefault.aspx?id=5036
https://duo.nl/zakelijk/diploma/diplomaregister-werkgevers.jsp
https://www.hobeon.nl/producten/hoger-veiligheidskundigen?doelgroep=professionals&dienst=persoonscertificering
http://www.werk.belgie.be/erkenningenDefault.aspx?id=5036
http://www.werk.belgie.be/erkenningenDefault.aspx?id=5036
https://duo.nl/zakelijk/diploma/diplomaregister-werkgevers.jsp

