Aanvraagformulier erkenning Opleidingscentrum SOG
(voor 1 mei 2018 per e-mail naar opleiders@vcainfra.nl)
Deel A: Algemene gegevens
1

Naam onderneming:

2

Naam en functie
aanvrager:

3

Nummer KvK:

4

Jaar van oprichting:

5

Correspondentieadres:
Straat:
Postcode/Plaats:

7

Factuuradres:

8

Naam contactpersoon
bij overeenkomst:

9

Telefoonnummer:

10

E-mailadres:

11

Website:

Deel B: Kwalificaties waar erkenning voor wordt gevraagd:
12

U wilt voor 2019 een erkenning
aanvragen voor:
□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□

Gasmeten:
BVL / ABvL:
VVL-H:
Werken aan flensverbindingen:
Werken aan flensverbindingen
volgens protocol:
Werken aan flensverbindingen
volgens protocol met torque en
tensioning:
Werken met onafhankelijke
adembescherming:
Werken met twin ferrule
fittingen:
Werken als buitenwacht:
Werken met een hoogwerker
(1B, 3A, 3B):
Werken met een vorkheftruck:
Werken met een verreiker
(heffen, heffen en hoogwerken,
heffen en hijsen):

U heeft in 2018 een erkenning gekregen voor:

□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□

Gasmeten:
BVL / ABvL:
VVL-H:
Werken aan flensverbindingen:
Werken aan flensverbindingen
volgens protocol:
Werken aan flensverbindingen
volgens protocol met torque en
tensioning:
Werken met onafhankelijke
adembescherming:
Werken met twin ferrule
fittingen:
Werken als buitenwacht:
Werken met een hoogwerker
(1B, 3A, 3B):
Werken met een vorkheftruck:
Werken met een verreiker
(heffen, heffen en
hoogwerken, heffen en hijsen):

Deel C: Nadere gegevens

13

Heeft u eerder een aanvraag ingediend
voor erkenning als Opleidingscentrum
SOG?

□ Nee
□ Ja, afgewezen vanwege:

14

Wordt er in de organisatie onderwijs
verzorgd voor VCA, of een gelijkwaardig
veiligheidsschema?

15

Zijn er in de organisatie arbeidsplaatsen
waarvoor een SOG-diploma
noodzakelijk is?

□ Ja, voor VCA
□ Ja, voor een gelijkwaardig
veiligheidsschema nl.:
□ Nee
□ Ja
□ Nee

16

Valt uw organisatie of de holding waar uw
organisatie toebehoort onder een
uitzendbranche?

□ Ja
□ Nee

17

Voor hoeveel cursisten heeft u het
afgelopen jaar een opleiding
verzorgd?

Aantal opleidingsdagen:
Aantal cursisten SOG:
Aantal cursisten anders dan SOG:

18

Hoeveel cursisten verwacht u jaarlijks
voor de SOG opleiding(en)?

Aantal
Aantal kandidaten SOG:
A

Deel D: Toesturen Bescheiden
De aanvraag dient vergezeld te gaan van de volgende documenten:
□
□
□

Uittreksel Kamer van Koophandel (actueel).
Een structuurschema dat inzicht geeft in de totale organisatie waar de aanvragende
onderneming (eventueel) deel van uitmaakt.
Een organisatieschema van de onderneming.

Als u een of meerdere van bovenstaande documenten al aan ons hebt gestuurd en er is niets veranderd,
dan hoeft u deze niet opnieuw op te sturen. Wilt u aangeven om welke documenten het gaat door
hierboven het hokje aan te vinken?
Nadere informatie:
• Onvolledig ingevulde of onjuiste aanvragen worden niet in behandeling genomen.
• Voor de kosten van de beoordeling verwijzen wij u naar deze pagina op de website
https://www.vcainfra.nl/opleider/erkenningstraject/. Deze auditkosten dienen betaald te worden
voor de daadwerkelijke datum van de audit. Hiervan wordt u een factuur toegestuurd.
• Alleen de locatie waar een audit plaatsvindt met een positief resultaat komt in aanmerking als een
locatie waar een examencentrum SOG examens kan laten plaatsvinden. U kunt voor meer locaties
een audit aanvragen. Dat kan leiden tot meerkosten. Hierover wordt u vooraf geïnformeerd.
• Meer informatie over het erkenningstraject vindt u op:
https://www.vcainfra.nl/opleider/erkenningstraject/aanvraag-erkenning/.
U kunt dit formulier en bijlagen mailen naar opleiders@vcainfra.nl
of per post versturen naar:
VCA Infra
p/a eX:plain
Postbus 1230
3800 BE AMERSFOORT

