
 
 

 

 
Prijslijst 2019 Anderstalige en Nederlandse cursussen 

Anderstalige cursussen 

VCA-B Arabisch incl. presentatie/e-learning 
Open inschrijving per persoon 
2 daagse VCA Basis inclusief examen (4 dagdelen) 
Bij 4 of meer personen gelijktijdig 

 
Individueel examen* (50 locaties in Nederland) 
*aanmelding minimaal 3 werkdagen voor examendatum 

 
Incompany cursus 
2 daagse VCA Basis per groep* 

 
 

€  520,00 
€ 475,00 

 
€   85,00 

 
 
 

€ 1795,00 
VCA examen per persoon** € 76,50 
*maximale groepsgrootte per docent bedraagt 15 personen 
**Geen standaard taal VCA INFRA, incl. extra toeslag € 30,00 per persoon 

Genoemde tarieven zijn exclusief € 0,30 p/km reiskosten en 21% BTW. 

VCA-B Bulgaars 
Open inschrijving per persoon 
1 daagse VCA Basis inclusief examen 

 
 

€ 215,00 
Bij 4 of meer personen gelijktijdig € 185,00 

Individueel examen* (50 locaties in Nederland) 
*aanmelding minimaal 3 werkdagen voor examendatum 

€ 85,00 

Incompany cursus 
1 daagse VCA Basis per groep* 

 

€ 

 

795,00 
VCA examen per persoon** 
*maximale groepsgrootte per docent bedraagt 15 personen 

€ 76,50 

**Geen standaard taal VCA INFRA, incl. extra toeslag € 30,00 per persoon 

Genoemde tarieven zijn exclusief € 0,30 p/km reiskosten en 21% BTW. 

VCA-B / VCA VOL Duits 
Open inschrijving per persoon 
1 daagse VCA Basis inclusief examen 

 
 

€ 185,00 
Bij 4 of meer personen gelijktijdig € 165,00 

Individueel examen* (50 locaties in Nederland) 
*aanmelding minimaal 3 werkdagen voor examendatum 

€ 62,50 

Incompany cursus 
1 daagse VCA Basis per groep* 

 

€ 

 

795,00 
VCA examen per persoon 
*maximale groepsgrootte per docent bedraagt 15 personen 

€ 46,50 



 
 

 

 

Genoemde tarieven zijn exclusief € 0,30 p/km reiskosten en 21% BTW. 
 

VCA-B / VCA VOL Engels 
Open inschrijving per persoon 
1 daagse VCA Basis inclusief examen 

 
 

€ 185,00 
Bij 4 of meer personen gelijktijdig € 165,00 

Individueel examen* (50 locaties in Nederland) 
*aanmelding minimaal 3 werkdagen voor examendatum 

€ 62,50 

Incompany cursus 
1 daagse VCA Basis per groep* 

 

€ 

 

795,00 
VCA examen per persoon 
*maximale groepsgrootte per docent bedraagt 15 personen 

€ 46,50 

 
Genoemde tarieven zijn exclusief € 0,30 p/km reiskosten en 21% BTW. 

 
VCA-B Hongaars 
Open inschrijving per persoon 
1 daagse VCA Basis inclusief examen 

 
 

€ 185,00 
Bij 4 of meer personen gelijktijdig € 165,00 

Individueel examen* (50 locaties in Nederland) 
*aanmelding minimaal 3 werkdagen voor examendatum 

€ 62,50 

Incompany cursus 
1 daagse VCA Basis per groep* 

 

€ 

 

795,00 
VCA examen per persoon 
*maximale groepsgrootte per docent bedraagt 15 personen 

€ 46,50 

 
Genoemde tarieven zijn exclusief € 0,30 p/km reiskosten en 21% BTW. 

 
VCA-B Litouws 
Open inschrijving per persoon 
1 daagse VCA Basis inclusief examen 

 
 

€ 185,00 
Bij 4 of meer personen gelijktijdig € 165,00 

Individueel examen* (50 locaties in Nederland) 
*aanmelding minimaal 3 werkdagen voor examendatum 

€ 62,50 

Incompany cursus 
1 daagse VCA Basis per groep* 

 

€ 

 

795,00 
VCA examen per persoon 
*maximale groepsgrootte per docent bedraagt 15 personen 

€ 46,50 

 
Genoemde tarieven zijn exclusief € 0,30 p/km reiskosten en 21% BTW. 



 
 

 

 
VCA-B Pools 
Open inschrijving per persoon 
1 daagse VCA Basis inclusief examen 

 
 

€ 185,00 
Bij 4 of meer personen gelijktijdig € 165,00 

Individueel examen* (50 locaties in Nederland) 
*aanmelding minimaal 3 werkdagen voor examendatum 

€ 62,50 

Incompany cursus 
1 daagse VCA Basis per groep* 

 

€ 

 

795,00 
VCA examen per persoon 
*maximale groepsgrootte per docent bedraagt 15 personen 

€ 46,50 

 
Genoemde tarieven zijn exclusief € 0,30 p/km reiskosten en 21% BTW. 

 
VCA-B Roemeens 
Open inschrijving per persoon 
1 daagse VCA Basis inclusief examen 

 
 

€ 185,00 
Bij 4 of meer personen gelijktijdig € 165,00 

Individueel examen* (50 locaties in Nederland) 
*aanmelding minimaal 3 werkdagen voor examendatum 

€ 62,50 

Incompany cursus 
1 daagse VCA Basis per groep* 

 

€ 

 

795,00 
VCA examen per persoon 
*maximale groepsgrootte per docent bedraagt 15 personen 

€ 46,50 

 
Genoemde tarieven zijn exclusief € 0,30 p/km reiskosten en 21% BTW. 

 
VCA-B Russisch 
Open inschrijving per persoon 
1 daagse VCA Basis inclusief examen 

 
 

€ 225,00 
Bij 4 of meer personen gelijktijdig € 205,00 

Individueel examen* (50 locaties in Nederland) 
*aanmelding minimaal 3 werkdagen voor examendatum 

€ 62,50 

Incompany cursus 
1 daagse VCA Basis per groep* 

 

€ 

 

895,00 
VCA examen per persoon 
*maximale groepsgrootte per docent bedraagt 15 personen 

€ 46,50 

 
Genoemde tarieven zijn exclusief € 0,30 p/km reiskosten en 21% BTW. 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
VCA-B Slowaaks  
Open inschrijving per persoon 
1 daagse VCA Basis inclusief examen 

 
 

€ 225,00 
Bij 4 of meer personen gelijktijdig € 205,00 

Individueel examen* (50 locaties in Nederland) 
*aanmelding minimaal 3 werkdagen voor examendatum 

€ 85,00 

Incompany cursus 
1 daagse VCA Basis per groep* 

 

€ 

 

795,00 
VCA examen per persoon 
*maximale groepsgrootte per docent bedraagt 15 personen 
Geen standaard taal VCA INFRA, extra toeslag € 30,00 p.p. 

€ 76,50 

 
Genoemde tarieven zijn exclusief € 0,30 p/km reiskosten en 21% BTW. 

 
VCA-B Tsjechisch 
Open inschrijving per persoon 
1 daagse VCA Basis exclusief examen 

 
 

€ 185,00 
Bij 4 of meer personen gelijktijdig € 165,00 

Examen op aanvraag. Geen standaard vertaling VCA INFRA   
 
BHV Anderstalig 

 
BHV Engels (docenten zijn tenminste NIBHV gecertificeerd) 
Open inschrijving per persoon 
1 daagse BHV Basis € 155,50 
1 daagse BHV Herhaling praktijkdag € 155,50 

 
Incompany cursus 
1 daagse BHV Basis/BHV Herhaling praktijk per groep* € 895,00 
Verbruiksmiddelen per kandidaat €      9,75 
*maximale groepsgrootte per docent bedraagt 15 personen 

Genoemde tarieven zijn exclusief € 0,30 p/km reiskosten en 21% BTW. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
BHV Pools (Pools docenten zijn tenminste NIBHV gecertificeerd) 
Open inschrijving per persoon 

 

1 daagse BHV Basis € 175,50 
1 daagse BHV Herhaling praktijkdag € 175,50 

 
Incompany cursus 
1 daagse BHV Basis/BHV Herhaling praktijk per groep* € 895,00 
Verbruiksmiddelen per kandidaat €      9,75 
*maximale groepsgrootte per docent bedraagt 15 personen 

Genoemde tarieven zijn exclusief € 0,30 p/km reiskosten en 21% BTW. 

Praktische Taaltraining Nederlands 
voor Bulgaarse, Hongaarse, Litouwse, Poolse en Roemeense personen 
Basis cursus 4 dagdelen (16 uur) per persoon € 475,00 

Genoemd tarief is exclusief 21% BTW. 

Intern transport 
Hef-, reachtruck, diverse transportmiddelen, hoogwerker etc. prijs op aanvraag. 

Nederlandse cursussen 

VCA (landelijk dekking) 
Open inschrijving per persoon 

• 1 daagse VCA Basis inclusief examen € 185,00 
• 1 daagse VOL VCA inclusief examen € 185,00 
• 1 daagse VIL VCU inclusief examen € 185,00 
• 1 daagse VCA Basis code 95 inclusief examen € 210,00 

• E-Learning VCA Basis inclusief examen € 90,00 
• E-learning VOL VCA inclusief examen € 95,00 

• E-Presentatie VCA Basis inclusief examen € 70,00 
• E-Presentatie VOL VCA inclusief examen € 75,00 

• VCA examen € 62,50 
• VCA VOL examen € 62,50 
• VIL VCU examen € 62,50 

• Lesboek VCA-B/VCA VOL/VIL VCU € 25,50 incl. verzendkosten 
 

Incompany cursus 
• 1 daagse VCA Basis/VCA VOL/VIL VCU per groep* €  795,00 
• VCA examen per persoon € 46,50 
• CBR kosten nascholing code 95 per persoon € 25,00 (indien van toepassing) 

 
*maximale groepsgrootte per docent bedraagt 20 personen 



 
 

 

 

Genoemde tarieven zijn exclusief € 0,30 p/km reiskosten en 21% BTW. 
 

BHV (landelijke dekking) 
Open inschrijving per persoon 

• 1 daagse BHV Basis praktijkdag inclusief e-learning € 149,50 
• 1 daagse BHV Herhaling praktijkdag inclusief e-learning € 149,50 
• 1 daagse BHV Herhaling praktijkdag € 125,50 
• U21 EHBO/BHV nascholing code 95 inclusief e-learning € 135,50 

 
Incompany cursus 

• 1 daagse BHV Basis/BHV Herhaling praktijk per groep* € 695,00 
• Verbruiksmiddelen per kandidaat €      9,75 
• E-Learning per kandidaat (optioneel) €    25,00 

 
*maximale groepsgrootte per docent bedraagt 15 personen 
Genoemde tarieven zijn exclusief € 0,30 p/km reiskosten en 21% BTW. 
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