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Status: Definitief

Algemeen
Dit handboek geeft de eisen voor erkenning en handelswijze als Opleidingscentrum SOG en is integraal
onderdeel van de overeenkomst tussen het opleidingscentrum en eX:plain. Met de ondertekening van de
overeenkomst onderschrijft het Opleidingscentrum de SSVV pre-ambule, de inhoud van het Handboek VCA
Infra (inclusief de eisen waaraan een Opleidingscentrum SOG moet voldoen).

SSVV Preambule
Het doel en belang van VCA is het bevorderen van de veiligheid, arbeidsomstandigheden, het milieu en de
competenties van de leden van de (branche-)organisaties die bij de SSVV zijn aangesloten. Belangrijke
hoekstenen van VCA zijn de verplichte veiligheidsopleidingen van uitvoerende en operationeel
leidinggevende medewerkers. Deze opleidingen worden afgesloten met genormeerde kwalificerende VCAen SOG-examens die leiden tot VCA-diploma’s voorzien van VCA/VCU-logo.
Deze VCA-examinering en -diplomering moeten opdrachtgevers en opdrachtnemers die VCA als eis stellen
of VCA gecertificeerd zijn, het gerechtvaardigde vertrouwen geven dat VCA-gediplomeerde medewerkers
risicovolle werkzaamheden in doorgaans risicovolle omgevingen op een veilige manier kunnen en ook
zullen uitvoeren. Beginnend met het (onder)kennen van de risico’s, het nemen van de juiste
beheersmaatregelen en het tonen van het juiste, veilige gedrag.
Van alle partners in het VCA-opleiding en -examenstelsel wordt geëist dat zij:
• het belang van het VCA-examenstelsel en de VCA onderkennen en onderschrijven, welk belang hiervoor is
beschreven,
• zich realiseren dat zij ketenverantwoordelijkheid dragen en van andere deelnemers (ook toeleveranciers)
eisen dat zij het belang van het VCA-examenstelsel en de VCA onderkennen en onderschrijven,
• een actieve bijdrage leveren aan de versteviging van het VCA-examenstelsel,
• kunnen aantonen dat de vertrouwelijkheid van de inhoud van de Centrale Itembank voor de VCAexamens door hen geborgd is,
• de voor dit examenstelsel gewenste en benodigde scheiding van opleiden, examineren en toezicht
onderschrijven daar invulling aan geven en naar handelen,
• financieel solide zijn en blijven en betalingsverplichtingen nakomen.
Voor erkenning als Opleidingscentrum SOG (zowel bij aanvang als naderhand) komen uitsluitend
ondernemingen in aanmerking die onder meer, maar niet uitsluitend:
• aantoonbare ervaring hebben op het gebied van opleiden,
• hun deskundigheid op het gebied van opleiden aantoonbaar actueel houden,
• niet direct of indirect betrokken zijn en/of zeggenschap uitoefenen over een andere onderneming indien
deze andere onderneming examineren,
• over voldoende faciliteiten beschikken,
• niet eerder een erkenning als Opleidingscentrum SOG is ontnomen.
Het streven is om met een, voor een voldoende landelijke dekking toereikend aantal professionele
Opleidingscentra VCA/SOG deze doelstelling in te vullen. Teneinde de deskundigheid van het SOG
Opleidingscentrum SOG op peil te houden en het toezicht efficiënt te doen zijn, dient een
Opleidingscentrum SOG een minimaal activiteitenniveau te realiseren. Mede om die reden dient het
Opleidingscentrum SOG jaarlijks een door VCA Infra per jaar vast te stellen aantal geslaagde kandidaten te
hebben per SOG opleiding.

3
Status: Definitief

Inhoud
Algemeen ................................................................................................................................................ 3
Begrippenlijst .......................................................................................................................................... 5
Algemene criteria Opleidingscentra SOG ................................................................................................ 7
1.

Aanvragen of uitbreiden erkenning als Opleidingscentrum SOG ......................................... 7

2.

Eisen aan het opleidingscentrum ........................................................................................... 7

3.

Integriteit en geheimhouding ................................................................................................ 8

4.

Bescherming persoonsgegevens ............................................................................................ 8

5.

Fraudebeleid ........................................................................................................................... 9

6.

Verantwoordelijkheid opleiden ............................................................................................. 9

7.

Aantal examenkandidaten in 2018 ........................................................................................ 9

8.

Eisen aan het personeel van de opleidingsorganisatie ....................................................... 10

9.

Operationeel toezicht ........................................................................................................... 10

10.

Procedure schorsing en intrekken erkenning ...................................................................... 10

11

Veilige opleidingsomgeving.................................................................................................. 12

12

CDRregistratie / diplomaverstrekking ................................................................................. 13

13

Wijzigingen............................................................................................................................ 13

Bijlagen .................................................................................................................................................. 14
Bijlage 1 Planning 2018 ..................................................................................................................... 15
Bijlage 2 Deskundigheid SOG-docenten ............................................................................................ 16
Bijlage 3 Eisen aan het lesplan .......................................................................................................... 17
Bijlage 4 Verklaring van geheimhouding/verklaring omtrent onthouding van gebruik en misbruik 18

4
Status: Definitief

Begrippenlijst
organisaties
SSVV
Stichting eX:plain
VCA Infra
Opleidingscentrum SOG

Algemeen
Auditinstrument
Audit

Centraal Diploma
Register (CDR)
Cursus
Cursist
Didactiek
Erkenningsregeling
Erkenning

Lesplan

Externe audit
Instructeur SOG
kwalificatie
Kennismakingsaudit

KPI
Instructeur SOG
kwalificatie
Praktijkuitvoering
Praktijkbeoordeling

Stichting Samenwerken voor Veiligheid, eigenaar van het
VCA/SOG stelsel.
Opdrachtnemer van SSVV, uitvoerder van VCA Infra en
contractgever aan Opleidingscentra SOG.
Uitvoeringsorganisatie aangesteld door SSVV.
Opleider, door VCA Opleider benoemt als Opleidingscentrum
SOG.
terminologie
Door VCA Infra verstrekt overzicht van beoordelingscriteria, op
basis waarvan de erkenning als Opleidingscentrum SOG zal
worden vormgegeven.
Controle op het correct opleiden conform de eisen van de SOG
kwalificatie en een correcte uitvoering van het Handboek VCA
Infra Opleidingscentrum SOG
Via internet te raadplegen register van personen die een
diploma uit het stelsel bezitten
Een door een erkend opleidingscentrum gegeven lesperiode
Een deelnemer aan een cursus.
Kennis en kunde op het gebied van doceren/trainen.
Wijze van verkrijgen erkenning Opleidingscentrum SOG
Erkenning als Opleidingscentrum SOG middels het sluiten van
een overeenkomst met eX:plain, waarin opgenomen de duur
van de erkenning. Een eerste erkenning is altijd voorlopig,
daarna kan een erkenning volgen en daarna een structurele
erkenning. Bij afwijkingen op de Kritische Prestatie Indicatoren
krijgt de opleider gedurende een bepaalde termijn kans om dit
te herstellen. Daarnaast gelden er bij een voorlopige erkenning
nog geen eisen ten aanzien van het aantal geslaagde kandidaten.
Een beschrijving van leerdoelen per kwalificatie, didactische
werkvormen, de beginsituatie van de kandidaten,
groepsgrootte, leermiddelen en tijdsplanning.
Audit onder verantwoording van SSVV
Instructeur die voldoet aan de eisen gesteld in het handboek
VCA Infra Opleidingscentra
De eerste audit die een Opleidingscentrum SOG krijgt bij de
aanvraag voor een nieuwe kwalificatie. Bij afwijkingen op de
Kritische Prestatie Indicatoren krijgt de opleider gedurende een
bepaalde termijn kans om dit te herstellen. Daarnaast gelden er
nog geen eisen ten aanzien van het aantal geslaagde kandidaten.
Kritische Prestatie Indicator
Instructeur die voldoet aan de eisen gesteld in het handboek
VCA Infra Opleidingscentra
Vereiste praktische vaardigheden van de cursist.
Examineren van de vereiste praktische vaardigheden van de
cursist.
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Prestatiemetingen
Structurele audit
Voorlopige erkenning

Beoordeling van de prestaties van het Opleidingscentrum SOG.
De (jaarlijkse) audit die plaatsvindt na de erkenning en de
erkenningsaudit.
De eerste erkenning die wordt verkregen op basis van de
kennismakingsaudit en op basis van het voldoen aan de overige
voorwaarden van de overeenkomst met eX:plain en het
handboek VCA Infra Opleidingscentrum SOG en het
ondertekenen van de overeenkomst met eX:plain.
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Algemene criteria Opleidingscentra SOG
1.

Aanvragen of uitbreiden erkenning als Opleidingscentrum SOG

1.1.

Aanvragen voor een erkenning of voorlopige erkenning als Opleidingscentrum SOG dienen
voor 1 mei bij VCA Infra ingediend te worden om in aanmerking te komen voor een erkenning in
het volgende kalenderjaar.
Aanvragen van ondernemingen die eerder een erkenning als Opleidingscentrum SOG is
ontnomen worden niet in behandeling genomen.
Opleidingscentra kunnen een aanvraag indienen voor het uitbreiden van de erkenning met
één of meer kwalificaties. Deze dienen voor 1 mei te worden ingediend.
Het aanvragen van erkenning of uitbreiden van de erkenning kan alleen via het op de
website van VCA Infra te downloaden formulier.
De procedure erkenning als Opleidingscentrum VCA is in de bijlagen in dit handboek
opgenomen.
Een Opleidingscentrum SOG waarbij op de voorlopige erkenning niet een
erkenning is gevolgd, mag voor het daarop volgende kalenderjaar opnieuw een voorlopige
erkenning aanvragen.

1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

2.

Eisen aan het opleidingscentrum

2.1.

Het opleidingscentrum is in Nederland gevestigd, heeft een Nederlandse rechtspersoon,
houdt kantoor op Nederlands grondgebied en voert een in het Nederlands opgestelde
administratie.
Het opleidingscentrum voldoet aan de in het Handboek VCA Infra Opleidingscentrum SOG
opgenomen preambule voor opleidingscentra.
Het opleidingscentrum heeft de bedrijfsprocessen, taken en verantwoordelijkheden
vastgelegd in handboeken, is ISO 9001 gecertificeerd op door een RVA geaccrediteerde
certificatie-instelling en werkt overeenkomstig.
Het opleidingscentrum geeft op verzoek van VCA Infra inzicht in het verslag van de meest
recente ISO-audit.

2.2.
2.3.

2.4.
2.5.

2.6.

2.7.

Het Intellectuele Eigendomsrecht (meer specifiek: het auteursrecht) van het VCA-logo:
berust bij SSVV. Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande (schriftelijke) toestemming van
SSVV dit logo (of enig onderdeel daaruit) openbaar te maken en/of te verveelvoudigen en/of
anderszins aan derden beschikbaar te stellen (op een netwerk of op welke wijze, welk medium
dan ook).
Het opleidingscentrum kan aantonen dat het over de benodigde faciliteiten beschikt om
SOG opleidingen te verzorgen of dat het opleidingscentrum afspraken heeft met
organisaties die over de benodigde faciliteiten beschikken.
Het opleidingscentrum kan aantonen dat het voldoet aan de Kritische Prestatie Indicatoren.
Deze zijn voor 2018 als volgt geformuleerd:
▪
▪
▪
▪

De docent beschikt over de, bij de betreffende SOG, horende kwalificaties (bijlage 2).
Het beschikken over een lesplan dat voldoet aan de gestelde eisen en is toegesneden op
de betreffende SOG kwalificatie (bijlage 3).
Lesmateriaal voldoet aan de eisen die horen bij de betreffende SOG kwalificatie (bijlage 3)
Adequaat lesmateriaal en in de opleiding voldoende tijd en ruimte voor het daadwerkelijk
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oefenen met het voorgeschreven hulpmateriaal. Waarbij gelet wordt op de eisen vanuit
het Specificatieblad horende bij de betreffende kwalificatie (www.vcainfra.nl/sogexamens).
▪

▪

Geschikte locatie waarbij met juiste hulpmiddelen wordt geoefend zoals voorgeschreven
in de Uitvoeringsvoorschriften Examinering horende bij de betreffende kwalificatie
(www.vcainfra.nl/sog-examens).
Overig, zoals bijvoorbeeld een veilige werkomgeving

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website www.vcainfra.nl

3.

Integriteit en geheimhouding

3.1.

Het opleidingscentrum voert geen handelingen uit waaruit blijkt dat de activiteiten worden
voortgezet van een ander opleidingscentrum waarvan de erkenning als Opleidingscentrum SOG is
ingetrokken.
Alle medewerkers, functionarissen en externe partijen die in opdracht van het
opleidingscentrum taken uitvoeren waarbij zij toegang hebben tot VCA- en/of SOG-examens
hebben een geheimhoudings- en onafhankelijkheidsverklaring (bijlage) getekend.
VCA Infra ziet toe op de naleving van de geheimhoudings- en onafhankelijkheidsbepalingen.
Examenopgaven mogen alleen ingezet worden voor het afleggen van het examen door
examenkandidaten, met het doel een diploma te behalen. De inhoud van de examenopgaven mag
niet aangewend worden voor andere doelen. Het is medewerkers van een opleidingscentrum
daarmee niet toegestaan om vaker een (reeds behaald) examen af te leggen.
Bij het schenden van de geheimhouding bepaalt VCA Infra de vervolgactie, eventuele
schade als gevolg van het schenden van de geheimhouding komt ten laste van het
opleidingscentrum.

3.2.

3.3.
3.4.

3.5.

4.

Bescherming persoonsgegevens

4.1.

Het opleidingscentrum registreert persoonsgegevens van examenkandidaten met als
doel uitvoering te kunnen geven aan VCA-/SOG-examinering en diplomering/certificering.
Het Opleidingscentrum is volgens de AVG aan te merken als verwerker en in is in de algemene
voorwaarden van eX:plain, (art. 10 in het bijzonder) zijn de rollen en verantwoordelijkheden
benoemd.
Persoonsgegevens worden door eX:plain gebruikt voor (geanonimisserde) item-analyses en ter
signalering van mogelijke examenfraude. De gegevens van een kandidaat die een diploma of
certificaat heeft behaald worden vanuit VRA opgenomen in het VCA Centraal Diploma Register
(CDR) van de SSVV. Het CDR kan worden gebruikt voor verificatiedoeleinden.
De bewaartermijn van de bij art. 4.4 beschreven gegevens ten behoeve van
onderzoeksdoeleinden is maximaal 3 jaar.
Op de website van VCA Infra www.vcainfra.nl is het actuele privacystatement gepubliceerd.
Stichting eX:plain heeft een Functionaris Gegevensbescherming aangesteld, te benaderen via
data@explain.nl.

4.2.

4.3.

4.4.
4.5.
4.6.
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5.

Onregelmatigheden, fraude (meldpunt)

5.1.

Het Opleidingscentrum SOG voert een actief beleid ter voorkoming van en ter signalering
van onregelmatigheden in de ruimste zin des woords waardoor de belangen van VCA en/of
het VCA- opleiding en – examenstelsel geschaad zijn of geschaad kunnen
worden.
Het Opleidingscentrum SOG heeft haar beleid met betrekking tot het signaleren, opsporen,
bestrijden van onregelmatigeheden (waaronder mede begrepen fraude) in samenhang met
de VCA/SOG examens ingebed in het eigen beleid binnen de eigen organisatie.
Onder de onregelmatigheden valt ook het opnieuw doen van examens (waarvoor de
kandidaat reeds een certificaat heeft behaald), gericht op het verzamelen van items
(zogenaamd harvesting).
Het Opleidingscentrum SOG doet in elk geval aangifte bij de politie bij het vermoeden van en/of
bij aanwijzingen van:

5.2.

5.3.

5.4.

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Valsheid in geschrifte
Diefstal
Afpersing
Omkoping
Vervalsing
Oplichting
Identiteitsfraude

5.5.

Het Opleidingscentrum SOG meldt onregelmatigheden, vermoedens of aanwijzigingen van fraude
bij een examen of bij een diploma VCA of SOG altijd per omgaande bij het fraudemeldpunt van
VCA Infra (info@vcainfra.nl). eX: plain (VCA infra) gaat vertrouwelijk om met de verstrekte
informatie.

6.

Verantwoordelijkheid opleiden

Het opleidingscentrum is verantwoordelijk voor de organisatie en uitvoering van de opleiding die hoort bij
de betreffende SOG kwalificatie.

7.

Aantal examenkandidaten in 2018

Om als opleidingscentrum in het stelsel te blijven, moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:
SOG examens
Op 1 oktober van het kalenderjaar minimaal 20 geslaagde en in het CDR geregistreerde kandidaten,
berekend over het praktijk-examen van een SOG-kwalificatie.
Te onderscheiden clusters:

▪
▪

Heftruck, Verreiker, Hoogwerker
Aanslaan en begeleiden van lasten (ABvL), Verplaatsen van lasten (VVL-H)
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▪
▪
▪

Flensverbindingen, Twin ferrule
Gasmeten
Onafhankelijke adembescherming en Buitenwacht

Let op: De voorwaarde van minimaal 20 geslaagde en in CDR geregistreerde kandidaten (aantal geldt voor
2018 en wordt jaarlijks bepaald) geldt niet bij aanvraag voor een voorlopige erkenning: alle overige
voorwaarden voor een voorlopie erkenning zijn wel van toepassing. Voor het aantal kandidaten geldt dat
deze niet in enige opzicht een arbeidsrelatie of opdrachtrelatie hebben met Het Opleidingingscentrum SOG,
tenzij voorafgaande toestemming van eX: plain (VCA infra).

De voorwaarde van minimaal 20 geslaagde en in CDR geregistreerde kandidaten geldt bij een voorlopige
erkenning niet: alle overige voorwaarden zijn wel van toepassing. Met kandidaten mag niet in enige opzicht
een arbeidsrelatie bestaan.

8.

Eisen aan het personeel van de opleidingsorganisatie

8.1.

Docenten worden door het opleidingscentrum benoemd. Het opleidingscentrum is
verantwoordelijk voor de kwaliteit, integriteit en objectiviteit van de docenten.
Het opleidingscentrum toont aan dat de docenten deskundig en geschoold zijn. De eisen
zijn in bijlage 2 gespecificeerd.

8.2.

Toezicht
9.

Operationeel toezicht

9.1.

De toezichthouder van of namens VCA Infra kan aangekondigd en onaangekondigd een opleiding
bezoeken.
De toezichthouder maakt van elk bezoek een toezichtrapport op en VCA Infra stuurt de
toezichtrapportage door naar het opleidingscentrum.
Indien VCA Infra een reactie vraagt naar aanleiding van een rapportage, reageert het
opleidingscentrum binnen de door VCA Infra gestelde termijn, maar binnen maximaal 14
werkdagen. Indien dit niet haalbaar is treedt het opleidingscentrum hierover in overleg met VCA
Infra.
Na de termijn wordt de rapportage door VCA Infra afgehandeld. Reacties die binnenkomen na de
gestelde termijn hebben geen invloed op de afhandeling van de rapportage.

9.2.
9.3.

10.
10.1.

Procedure schorsing en intrekken erkenning
eX: plain (VCA infra) heeft te allen tijde de bevoegdheid om de erkenning voor alle of
enkele van de SOG opleidingen – ook tussentijds- in te trekken of op te schorten
indien de gronden op basis waarvan de erkenning is verstrekt – al dan niet
tijdelijk- niet meer aanwezig zijn en/of als er sprake is van onregelmatigheden
waardoor de belangen van VCA en/of het VCA- opleiding en –examenstelsel
geschaad zijn of geschaad kunnen worden.
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10.2.
10.3.

VCA Infra constateert op basis van informatie dat het opleidingscentrum niet voldoet aan
de regelgeving en/of aan de algemene eisen of kritische prestatie indicatoren.
Op basis van het geconstateerde ontvangt het betreffende opleidingscentrum een
uitnodiging voor een wederhoorgesprek. De uitkomsten van dit gesprek zijn bepalend voor het
wel of niet starten van een schorsingsprocedure.

Start schorsingsprocedure
10.4.

VCA Infra toetst de ontvangen/geconstateerde informatie aan de overeenkomst en het
Handboek VCA Infra Opleidingscentrum SOG en neemt de volgende stappen:

1.

Start onderzoek met behulp van het aanmeldsysteem VRA2 / opvragen stukken en indien van
toepassing consultatie toezichthouder en/of de auditor.
Op basis van informatie uit onderzoek kan VCA Infra besluiten tot onmiddellijke schorsing zulks
om zwaarwichtige redenen, waaronder mede maar niet uitsluitend begrepen fraude.
Gesprek met opleidingscentrum en eventueel onderzoek naar het functioneren van het
opleidingscentrum op het kantoor van het opleidingscentrum.
Bij mogelijkheid tot herstel worden nadere afspraken gemaakt.
Als herstel niet mogelijk is (zeer ernstige afwijking van de regelgeving), volgt direct
intrekking van de erkenning en wordt de overeenkomst beëindigd.

2.
3.
4.
5.

1. Start onderzoek met behulp van VRA2/opvragen stukken en gesprek met opleidingscentrum
Op basis van de ontvangen / geconstateerde informatie wordt een onderzoek gestart voor het verkrijgen
van ondersteunend bewijs. Voor het onderzoek wordt gebruik gemaakt van de diverse middelen zoals:
VRA2, het opvragen van documenten, analyse, eventueel gesprek met de toezichthouder en een gesprek
met het opleidingscentrum.
Alle bewijslast en verslagen worden opgeslagen in een (elektronisch) dossier. In te zien door het
opleidingscentrum.
2. Op basis van informatie uit onderzoek beoordeling of herstel door het opleidingscentrum mogelijk is
Op basis van de verzamelde informatie / bewijslast wordt beoordeeld of het voor het opleidingscentrum
mogelijk is zodanige herstelmaatregelen te nemen dat het opleidingscentrum weer voldoet aan de
regelgeving en het VCA stelsel geen schade toebrengt. Afhankelijk van de aard van overtredingen wordt
besloten tot wel of geen schorsing, extra toezicht of worden andere afspraken gemaakt.

3. Schorsing
Schorsing houdt in dat de erkenning van het opleidingscentrum per direct is ingetrokken en het
opleidingscentrum geen kandidaten meer kan aanleveren voor SOG examens. De schorsing is voor de duur
van het onderzoek.
Besluit tot schorsing

▪

Het opleidingscentrum wordt schriftelijk op de hoogte gesteld van de schorsing (c.c. naar
SSVV)
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Verlenging schorsing

▪

Het opleidingscentrum wordt schriftelijk op de hoogte gesteld van de verlengingsperiode
van de schorsing (c.c naar SSVV).

Opheffing schorsing

▪
▪

Het opleidingscentrum wordt schriftelijk op de hoogte gesteld van het opheffen van de
schorsing (c.c. naar SSVV).
Met de opheffing herleeft de erkenning onder dezelfde voorwaarden.

De schorsing wordt voorwaardelijk opgeheven
Als er voldoende vertrouwen is dat het opleidingscentrum binnen de gestelde termijn kan voldoen aan de
eisen zoals gesteld in de overeenkomst met eX:plain en het Handboek VCA Infra Opleidingscentrum SOG
kan VCA infra besluiten tot een voorwaardelijke opheffing van de schorsing.

▪
▪
▪
▪
▪

Het opleidingscentrum stelt zich voor de periode van voorwaardelijke opheffing onder
extra toezicht door VCA Infra. Als het opleidingscentrum hier niet aan wil voldoen dan wordt de
erkenning definitief ingetrokken.
Een voorwaardelijke opheffing van de schorsing is éénmaal mogelijk.
In overleg met de SSVV wordt een begroting van de kosten van het extra toezicht gemaakt.
Het opleidingscentrum moet akkoord gaan met de extra kosten en deze hebben betaald
voordat de schorsing voorwaardelijk wordt ingetrokken.
Aan het eind van de vastgestelde periode van voorwaardelijke opheffing van de schorsing
plant VCA Infra een evaluatie met het opleidingscentrum.

4. Intrekken erkenning

▪
▪
▪

De erkenning van het opleidingscentrum wordt ingetrokken als geen herstel mogelijk is, of
als het opleidingscentrum niet heeft voldaan aan de vereiste herstelmaatregelen.
De erkenning van het opleidingscentrum wordt in elk geval ingetrokken als er sprake is van fraude
aan het stelsel, dan wel sprake is van onregelmatigheden waardoor de belangen van VCA/ of het
VCA-opleiding en -examenstelsel geschaad zijn of geschaad kunnen worden.
Het opleidingscentrum wordt schriftelijk op de hoogte gesteld van het intrekken van de
erkenning (in cc aan SSVV).

11

Veilige opleidingsomgeving

11.1

De opleider is verantwoordelijk voor de veiligheid van de kandidaat en andere aanwezigen
in de opleidersomgeving en zorgt ervoor dat:

▪
▪
▪

alle gebruikte hulpmiddelen aan de gestelde veiligheidseisen voldoen
de kandidaten de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken
de overige veiligheidsvoorschriften in acht genomen worden
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▪

de examenafname direct gestopt wordt als de kandidaat onveilige
handelingen uitvoert (die een gevaar opleveren voor de kandidaat of de nabije
omgeving).

12

CDRregistratie / diplomaverstrekking

12.1

Als een kandidaat aantoonbaar heeft voldaan aan de exameneisen, worden de gegevens
van de kandidaat vanuit VRA2 automatisch geregistreerd in het Centraal Diploma Register.
Een SOG-kandidaat die niet in aanmerking komt voor een diploma, omdat een van beide
vereiste examenonderdelen met onvoldoende resultaat is afgerond, kan eenmalig binnen 6
maanden bij hetzelfde opleidingscentrum een herexamen afleggen voor het niet behaalde
examenonderdeel. Het resultaat voor het door een kandidaat met goed gevolg afgelegde
onderdeel blijft gedurende 6 maanden van kracht. Haalt een kandidaat de herkansing niet
dan moet hij beide examenonderdelen opnieuw afleggen bij hetzelfde of een ander
opleidingscentrum.

12.2

13

Wijzigingen
Het Handboek examinering VCA en SOG wordt jaarlijks, na overleg met de gebruikersgroep
Opleiders in de stuurgroep vastgesteld. Tussentijdse wijzigingen worden, met vermelding van de
datum van inwerkingtreding, bekendgemaakt op de website van VCA Infra en via de mail aan de
erkende opleiders en gaan direct in.
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Bijlagen

14
Status: Definitief

Bijlage 1 Planning 2018
Data
Vanaf 1 februari
1 februari – 1 maart
1 mei

1 mei – 1 sept
1 september
1 sept – 1 dec
Sept / okt
1 november
15 dec – 1 jan

Activiteit
Communicatieproces: formulieren beschikbaar, oproep
aanmeldingen.
Inplannen Twin Ferrule.
Voor alle kwalificaties moeten aanvragen binnen zijn. Ook voor
de al verstrekte kwalificaties.
Contract en betalingen Twin Ferrule lopen vanaf 1 mei.
Inplannen (nieuwe) kwalificaties voor erkenningsronde audit.
Peildatum 1: > 20 geregistreerde kandidaten in CDR.
Inplannen inhoudelijke audits
Organisatie bijeenkomst opleiders
Peildatum 2: > 20 geregistreerde kandidaten in CDR.
Publicatie erkenningen vanaf 1 januari 2018
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Bijlage 2 Deskundigheid SOG-docenten

Docenten / instructeurs dienen te voldoen aan de eisen zoals die door de WBC zijn vastgesteld. Deze eisen
zullen worden opgenomen op het specificatiebladen van de betreffende kwalificatie onder de kop ‘Criteria
docent’
De eisen gaan in op:

▪
▪
▪
▪
▪

Aantoonbare ervaring in het vakgebied
In bezit zijn van de vermelde diploma’s
Opleiderstraining (intern van opleidingsinstituut)
Bekendheid met materieel en gebruiksaanwijzingen van materieel
Eventueel alternatief verworven kennis dient aan de Waarborgcommissie worden voorgelegd
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Bijlage 3 Eisen aan het lesplan
De opleider moet door middel van een lesplan kunnen verantwoorden hoe de inhoud van de opleiding,
zoals beschreven in het specificatieblad en de toetsmatrijs van de betreffende kwalificatie, wordt
vormgegeven. Hiervoor zijn de onderstaande richtlijnen beschikbaar.
Deze richtlijnen zijn bestemd voor SOG-opleiders. De waarborgcommissies vinden het belangrijk dat de
onderdelen die in dit lesplan vermeld staan terugkomen in het lesplan van de opleiders. Het is echter niet
verplicht om dit format te gebruiken.

Een lesplan dient de volgende informatie te bevatten:

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Naam opleider
Periode waarop lesplan betrekking heeft:
o Voorbeeld: juni 2016 -juni 2017 OF: 2018 OF Geldig vanaf augustus 2018
Doelgroep:
o Voorbeeld: herhalingsopleiding voor ervaren medewerkers
Aantal dagen van de opleiding:
o NB voor een herhalingsopleiding van 1 dag wordt een ander lesplan gebruikt dan voor een
2- of 3-daagse opleiding
Maximale aantal deelnemers aan de opleiding
Een overzicht waaruit blijkt hoeveel tijd er aan een onderwerp wordt besteed
Welke didactische vormen daarbij worden gehanteerd
o voorbeelden van didactische wekvormen zijn o.a: Presentatie door docent,
Onderwijsleergesprek, Praktijkoefening etc.
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Bijlage 4 Verklaring van geheimhouding / verklaring omtrent onthouding van gebruik en
misbruik
De verklaring van geheimhouding/verklaring omtrent onthouding van gebruik en misbruik bevat minimaal
de volgende onderwerpen:
Ondergetekende
Geboortedatum
Adres
Postcode en
woonplaats
verklaart, dat hem / haar door [ naam VCA- / SOG- opleidingscentrum] een
geheimhoudingsplicht/verplichting omtrent onthouding van gebruik en misbruik is opgelegd.
1. dat hem / haar geheimhouding is opgelegd van alle bijzonderheden betreffende of verband houdende
met de onderneming of het bedrijf van zijn / haar werkgever. Hij / zij verplicht zich tegenover onbevoegden
strikte geheimhouding te betrachten ten aanzien van alles wat ten gevolge de opdracht bekend wordt en
waarvan hij / zij weet of kan vermoeden dat deze informatie van vertrouwelijke aard is.
2. hij / zij verklaart dat krachtens deze geheimhoudingsplicht / verplichting omtrent onthouding van gebruik
en misbruik het aan hem / haar verboden is om, zowel gedurende de periode dat hij / zij toegang heeft tot
en inzage heeft in examens, examenbeoordelingsmodellen en/of kandidaatgegevens als de periode hierna,
op enigerlei wijze, direct of indirect, in welke vorm en voege dan ook, enige mededeling te doen over deze
examens, examenbeoordelingsmodellen en/of kandidaatgegevens die uit de aard der zaak geheim zijn of
die uitdrukkelijk als geheim zijn aangemerkt.
3. hij / zij verklaart tevens dat zaken, examinering betreffende, die uit de aard der zaak geheim zijn of die
uitdrukkelijk als geheim zijn aangemerkt, niet te zullen aanwenden voor eigen gebruik of tot eigen
voordeel.
4. hij / zij verklaart dat het hem/haar ter kennisgeving aangereikte examenmateriaal niet door hem / haar
verspreid wordt.
5. hij / zij verklaart dat hij / zij geen examens afneemt wanneer er een (werk)relatie met de
examenkandidaat(en) bestaat.
6. dat hij / zij zich bewust is dat op (enige) overtreding van de geheimhoudingsverplichtingen een dadelijk
en ineens zonder sommatie of ingebrekestelling opeisbare boete, groot € 2000,= aan hem / haar wordt
opgelegd, onverminderd zijn gehoudenheid tot betaling aan [naam opleidingscentrum] van een volledige
schadevergoeding te dezer zake, indien deze meer dan vermeld boetebedrag mocht belopen.
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7.dat hij / zij zich ervan bewust is dat schending van deze geheimhoudingsplicht, hetzij gedurende de
overeenkomst van opdracht, hetzij na beëindiging hiervan, onderhevig is aan de sancties bij de wet gesteld.
Voor iedere handeling in strijd hiermee heeft [naam opleidingscentrum] het recht schadevergoeding te
vorderen en/of bij de Officier van Justitie aangifte te doen van het plegen van een misdrijf (Artikel 272 van
het Wetboek van Strafrecht).

Plaats: ________________________________________

Datum:

________
(Handtekening)

Het origineel getekend exemplaar wordt door het opleidingscentrum gearchiveerd
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