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Het kabinet heeft op 23 maart 2020 aanvullende maatregelen genomen in de aanpak van het coronavirus.
Op 24 maart hebben we onze maatregelen in de aanpak van het coronavirus aangescherpt, op basis van
de aanvullende maatregelen die het kabinet de avond ervoor had gecommuniceerd. Wij hebben jullie
hierover diezelfde dag geïnformeerd (zie onze notitie met kenmerk 20-077-SSVV). Parallel hieraan hebben
we gereageerd op een e-mail van de Gebruikersgroep VCA, die ons had gevraagd VCA- en SOG-examens,
met inachtneming van verschillende voorzorgsmaatregelen, zo veel mogelijk door te laten gaan. Wij
hebben de Gebruikersgroep geantwoord dat wij vinden dat de examencentra geen groepsgewijze, fysieke
examens meer moeten organiseren. Dit om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Reacties van opleiders en examencentra
Naar aanleiding van deze communicatie hebben we via e-mail en telefoon 11 reacties gekregen van
opleiders en examencentra. Deze reacties gingen over:
› De definitie van ‘groep’ en ‘groepsbijeenkomst’ c.q. de interpretatie van deze termen;
› Of er wel of geen verplichting is om de maatregelen van de SSVV op te volgen;
› De mogelijkheid van 1-op-1-examinering;
› Of groepsexamens met de juiste voorzorgsmaatregelen wél kunnen doorgaan;
› De interpretatie van de maatregelen van de overheid;
› De interpretatie van de maatregelen van de SSVV;
› De mate waarin de maatregelen van de SSVV passen bij de maatregelen van de overheid;
› Het nemen van dwingender maatregelen;
› De overall communicatie van de SSVV;
› Verschillende geluiden vanuit de SSVV en VCA Infra.
Verder is duidelijk geworden dat opleiders en examencentra zorgen hebben over het kunnen blijven
bieden van goede dienstverlening, de continuïteit van hun bedrijfsvoering en een stagnerende toestroom
van gekwalificeerde medewerkers in de branches die we samen bedienen. En dat waar de één onze
maatregelen toejuicht, de ander het er juist hartgrondig mee oneens is.
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Aangescherpte formuleringen van maatregelen
Ondertussen had de overheid op Rijksoverheid.nl haar maatregelen van 23 maart verder uitgewerkt en
nader geduid. Op basis van deze nadere uitwerking en duiding en de reacties en vragen tot nu toe,
hebben we gisteren besloten de formulering van onze maatregelen aan te scherpen, zonder dat hierbij de
strekking/bedoeling is gewijzigd.
De belangrijkste aanscherping qua formulering gaat over de maatregel van het niet laten doorgaan van
groepsgewijze, fysieke opleidingen en examens. Deze hebben we als volgt aangepast:
De SSVV adviseert alle examencentra en opleiders dringend om groepsgewijze, fysieke VCA- en SOGexamens en -opleidingen voorlopig uit te stellen. We kunnen hen hiertoe formeel niet verplichten, mits zij
te allen tijde hun professionele verantwoordelijkheid nemen en er alles aan doen om de veiligheid en
gezondheid van hun kandidaten en medewerkers te beschermen. Onze dispensatieregeling zorgt er
bovendien voor dat er voor een grote groep mensen geen directe noodzaak is om nu examen te doen.
Hiermee voorkomen we discussie en verwarring over het begrip ‘groepsbijeenkomst’, over de
verschillende termijnen die voor overheidsmaatregelen gelden en over er nu wel of geen verplichting is
om de maatregelen van de SSVV op te volgen.
Verder hebben we naar aanleiding van een opmerking van Pontifex (waarvoor dank) de
dispensatieregeling voor diploma’s uit het CDR uitgebreid naar VCU-gecertificeerde bedrijven. Ook
hebben we meer aangesloten bij de terminologie zoals de overheid die gebruikt.
Zie verder www.vca.nl/actueel/ssvv-neemt-maatregelen-vanwege-coronavirus en
www.vca.nl/coronavirus.

Tot slot
Nu de ontwikkelingen elkaar snel opvolgen en de maatregelen tegen het coronavirus ons allemaal raken,
zullen er regelmatig misverstanden, spanningen en meningsverschillen ontstaan. Dat is niet erg, zolang we
ons maar beseffen dat we hier samen in zitten en samen aan zet zijn om veilig en gezond werken ook in
tijden van corona mogelijk te blijven maken. Laten we, in de woorden van het kabinet, dus een beetje op
elkaar letten.
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