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Achtergrond informatie SSVV Opleidingengids
Trainingen en instructies op functieniveau
In de SSVV Opleidingengids gaat het niet over beroepscompetenties (kennis, kunde en houdingsaspecten
die nodig zijn voor een beroep). Deze competenties worden afgedekt in de beroepsopleiding en/of via
CAO’s. De trainingen en instructies die in deze Gids zijn opgenomen gaan uitsluitend over
functiecompetenties.
Uitgangspunten bij risicoclassificatie
Risicovolle taken worden, rekening houdend met de omgeving waarin de risicovolle taak plaatsvindt,
geclassificeerd. De drie toetsniveaus zijn:
• A
• B
• C
Deze drie categorieën duiden op gevaarsaspecten van de (risicovolle) taak en (risicovolle) omgeving en de
daarbij behorende beheersmaatregelen om de kwaliteit van de training of instructie te borgen en om
zeker te stellen dat diegene die de taak uitvoert, op de juiste wijze is opgeleid en zo nodig kan aantonen
dat hij over de vereiste competenties beschikt, bijvoorbeeld in geval van een taak in de hoogste categorie
C, onafhankelijk getoetst is op zijn kennis en kunde en in het bezit is van een geldig certificaat met VCA‐
logo.
In categorie A is ondergebracht:
• Taken waarbij het gevaarsaspect voor de uitvoerder kan leiden tot licht letsel en/of het
gevaarsaspect voor de omgeving kan leiden tot:
‐ beperkt gevaar voor omstanders, en/of
‐ toelaatbare emissie, en of
‐ minimale financiële schade.
• Taken met een lage risicovolle omgeving. Door omgevingsfactoren bestaat de kans dat de
uitvoerder licht letsel (EHBO) oploopt.
In categorie B is ondergebracht:
• Taken waarbij het gevaarsaspect voor de uitvoerder kan leiden tot (zeer) ernstig (blijvend) letsel
en/of het gevaarsaspect voor de omgeving kan leiden tot:
‐ ernstig gevaar voor omstanders, en/of
‐ beperkte overschrijding van de toelaatbare emissie met schade aan het milieu, en/of
‐ beperkte financiële schade.
• Taken met een risicovolle omgeving. Door omgevingsfactoren bestaat de kans dat de uitvoerder
(zeer) ernstig (blijvend) letsel oploopt.

In categorie C is ondergebracht:
• Taken waarbij het gevaarsaspect voor de uitvoerder levensbedreigend kan zijn en/of het
gevaarsaspect voor de omgeving kan leiden tot:
‐ zeer ernstig gevaar voor omstanders, en/of
‐ overschrijding van de toelaatbare emissie met schade aan het milieu, en/of
‐ grote financiële schade.
• Taken met een zeer risicovolle omgeving. Door omgevingsfactoren kan voor de uitvoerder een
levensbedreigende situatie ontstaan.
• Bij de classificatie is als uitgangspunt gehanteerd dat de werkverantwoordelijke tevens de
voorgeschreven en algemeen gangbare maatregelen toepast die tot doel hebben de kans op een
• ongewenste gebeurtenis te verkleinen.
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Uitbreiding van de SSVV Opleidingengids
De SSVV Opleidingengids zal de komende jaren verder worden uitgebreid. Nadrukkelijk wordt gesteld dat
de Gids niet een limitatieve opsomming is. Indien er voor risicovolle taken of omgevingen géén
normstelling is opgenomen in de Gids, dient het VCA gecertificeerde bedrijf – conform de arbowetgeving
en in de geest van het VCA – voor adequate training of instructie zorg te dragen. Indien de opdrachtgever
geen (extra) eisen stelt is men binnen dit kader vrij in de wijze waarop invulling gegeven wordt aan deze
training of instructie.
De SSVV Opleidingengids en VCA
De SSVV Opleidingengids geeft een algemene basis voor invulling van de, in de VCA opgenomen, vraag 3.4
Hoofdstuk 3: Opleiding, voorlichting en instructie). De Gids is in eerste instantie van toepassing voor
bedrijven die risicovol werk verrichten in de (petro)chemische industrie, de off‐shore industrie en op het
gebied van industriële reiniging.
Belgisch Register
In België bestaat het Register van risicovolle taken van de vzw VCA BeSaCC.
De cursussen worden zoveel als mogelijk in beide landen gelijkgesteld.
Het Belgische Register is opgebouwd uit 3 delen:
1. risicovolle taken die voorkomen in meerdere sectoren;
2. risicovolle taken die sectorgebonden zijn;
3. risicovolle taken die slechts voorkomen in enkele bedrijven.
In het Register zijn verwijzingen naar deze Gids opgenomen indien het gelijkgestelde risicovolle taken en
omgevingen betreft. Hierdoor wordt de onderlinge erkenning van in Nederland en België gevolgde
trainingen en instructies verder bevorderd.
Beheer van de SSVV Opleidingengids
Eigenaar en beheerder van de SSVV Opleidingengids is het Centraal College van Deskundigen VCA. Het
CCVD‐VCA besluit onder welke voorwaarden een risicovolle taak of omgeving met bijbehorende
eindtermen in de Gids wordt opgenomen. Een door het CCVD‐VCA in te stellen paritair samengestelde
werkgroep adviseert het CCVD.

