Informatiepakket SOG-examinator

Het informatiepakket bestaat uit een deel A en deel B.
Deel B is bedoeld voor de ervaren SOG-examinator die reeds jaren in het veld een SOG examen
afneemt. Deel A voor de andere kandidaten.
Disclaimer.
We hebben zo zorgvuldig mogelijk de data, de planning en de te verwachten kosten in beeld
gebracht. Dat neemt niet weg dat dit per individu (afhankelijk van vooropleiding, ervaring en
competenties) de kosten in de praktijk kunnen verschillen.
Voorwaarde om de onafhankelijkheid te borgen.
Als u geregistreerd wordt als erkende SOG-examinator is het niet meer toegestaan om verbonden
te zijn aan een SOG-opleider danwel op inhuur basis opleidingen te verzorgen binnen het SOGstelsel. Op overtreding volgt schorsing. De duur van de schorsing is bepaald in het Handboek
Examinering VCA en SOG.
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Deel A:Het reguliere traject
Om geregistreerd te worden als SOG-examinator moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:
1. Geldig diploma B-VCA of VCA VOL of VIL VCU of een geaccepteerd equivalent.
2. Geldig SOG-diploma van de betreffende kwalificatie of een geaccepteerd equivalent.1
3. Certificaat Vaardigheidstraining SOG-examinator.
4. Certificaat na het behalen van het assessment van de betreffende kwalificatie.
Daarnaast gaan wij ervan uit dat u beschikt over de vereiste technische vaardigheden die behoren bij
de kwalificatie. Hieronder lichten we toe hoe u aan de bovenstaande voorwaarden kunt voldoen en
geven wij verdere informatie over de kosten en de te verwachten opbrengsten.

1. Het VCA-diploma
Veel examencentra kennen zgn. inloopexamens voor een VCA-examen. U kunt simpelweg het
examencentrum van uw keuze bellen dan wel onze website van het examencentrum raadplegen en u
inschrijven zoals gevraagd. (https://www.vcainfra.nl/examencentra/erkende-examencentra )

2. Het SOG-diploma voor de betreffende kwalificatie
Op www.vcainfra.nl/opleiders/ staat een compleet overzicht van alle erkende opleiders. In bijlage C
is een indicatie gegeven per kwalificatie wat de kosten zijn om een opleiding te volgen en vervolgens
een theorie en praktijkexamen af te leggen. Zodra u bijlage A heeft ingevuld en naar ons heeft
verstuurd zullen wij u, op basis van de door u ingevulde kwalificaties, specifieke informatie geven
over opleiders, beschikbare dagen en kosten die daaraan zijn verbonden.

3. Vaardigheidstraining SOG-examinator
De vaardigheidstraining SOG-examinator helpt u om verschillende vaardigheden die voor u relevant
zijn als SOG-examinator om deze te verbeteren. In onderstaand kader is dit verwoord.

▪

Optimalisatie van 4 belangrijke vaardigheden:
▪ Concreet waarnemen en observeren
▪ Resultaatgericht vragenstellen
▪ Op basis van feiten waarnemingen interpreteren
▪ Objectief beoordelen van uitvoeringscriteria

▪

De training biedt daarnaast ook handvatten voor:
▪ Voorbereidingen en uitvoering van een SOG examen
▪ Omgang met bijzondere situaties
▪ Afwikkeling en de terugkoppeling van de resultaten(uitslag met feedback)

Op onze website https://www.vcainfra.nl/erkenning-sog-examinatoren staan vanaf 18 december
2018 de data waarop u zich kunt inschrijven voor een vaardigheidstraining. De kosten bedragen 275
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euro (incl. BTW). In bijlage E zijn alle data die beschikbaar zijn tot de zomer van 2019 opgenomen. Op
onze website is een beperkter aantal opengesteld, omdat we steeds een minimum aantal
deelnemers nodig hebben om de training door te laten gaan.

4. Voorbereiding en uitvoering assessment
Bij een assessment beoordeelt u tijdens een praktijkexamen een (echte) kandidaat of hij of zij
voldoet aan de voorwaarden die zijn gesteld om een praktijkexamen SOG. En u wordt beoordeeld op
uw competenties in deze door een assessor. Meer (inhoudelijke) informatie krijgt u na het invullen
en toesturen van bijlage A naar info@vcainfra.nl.
Op onze website, onder: https://www.vcainfra.nl/opleider/erkende-opleiders staat een overzicht
van erkende opleiders. Het staat u vrij om bij elke opleider te vragen u voor te bereiden op het
assessment. Na invulling van bijlage A zullen wij u informatie geven over de opleiders die met ons
een pakket hebben afgesproken en waar wij persoonlijk voldoende ervaring mee hebben opgedaan
om te weten dat zij in lijn handelen met onze visie rondom de voorbereiding van een examinator op
onafhankelijk examineren. Andere opleiders kunnen overigens net zo geschikt zijn.
In onze persoonlijke reactie aan u geven we u ook een gericht advies met de prijsindicatie die wij van
de betreffende opleider hebben gekregen en wat de procedure is van aanmelding. Er zal daarbij altijd
rekening gehouden worden met de door u in bijlage A beschreven achtergrond, uw kennis en
ervaring.
Voordat een assessment voor u wordt ingepland door VCA Infra moet u een ingevulde en
ondertekend formulier toesturen (bijlage D) naar info@vcainfra.nl waarin een erkende opleider
verklaart dat hij of zij u heeft opgeleid als examinator voor de betreffende kwalificatie. Het formulier
zal ook op de site staan vanaf 3 januari 2019.
Op basis van dit ingevuld formulier (bijlage D) en nadat de kosten voor het assessment zijn betaald
aan VCA Infra (250 euro, inclusief BTW) nemen wij met u contact op en plannen een datum in voor
het assessment.
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5. Overzicht van de kosten
De kosten verschillen per kwalificatie. Als u geen enkel diploma heeft en geen ervaring als
examinator moet u rekening houden met een minimale investering van 1500 euro. Dit kan oplopen
tot 3000 euro als het gaat om duurdere kwalificaties zoals ABvL. De kosten dalen sterk indien u wel
beschikt over een VCA en SOG-diploma. Voor meer informatie verwijzen wij u naar bijlage C. Het
minimale bedrag zal 250 euro zijn, dan spreken we echter over een ervaren SOG-examinator en
verwijzen wij u naar deel B van het informatiepakket.
Sommige examencentra zijn bereid om te investeren in kandidaat-examinatoren waar zij vertrouwen
in hebben. Dit leidt wel tot een exclusiviteitscontract voor tenminste een aantal jaren waarbij u
toezegt uitsluitend voor het betreffende examencentrum te gaan werken. Voor verdere vragen over
de kosten kunt u zich wenden tot: info@vcainfra.nl / 033-4892073.

6. Opbrengsten
Wij zien voor examinatoren een uurloon dat fluctueert tussen de 30 – 45 euro per uur. Afhankelijk
van het type kwalificatie en afhankelijk van de mate waarin examencentra een minimum basis
toezeggen van te verwachten activiteiten. Reiskosten worden in het algemeen vergoed tot wat de
belastingdienst accepteert (€ 0,19/km).
Voor de volgende kwalificaties is in 2019 behoefte aan onafhankelijke examinatoren:
Vanaf 1/09/2019
▪
Onafhankelijke adembescherming
▪
Aanslaan en Begeleiden van Lasten (ABvL)
▪
Verplaatsen van Lasten (VVL-h)
▪
Vorkheftruck
▪
Hoogwerker
▪
Verreiker
▪
Flenzen (WF/ WFPr/WFPrTT

7. Procedure
Zodra u de gegevens in bijlage A heeft ingevuld en teruggestuurd, verwerken wij de informatie,
geven wij u persoonlijk advies over het te volgen traject en zorgen wij ervoor dat u wordt ingepland
bij een SOG-examen en/of -assessment. Voor de andere vereisten geldt dat u ze zelfstandig kunt
verwerven. U kunt altijd om persoonlijke hulp vragen via info@vcainfra.nl of bellen met: 033 4892073
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Deel B: Het beperkte traject
1. Wat moet u nog halen
In de tabel hieronder is aangegeven welk assessment u moet behalen en voor welke kwalificaties u
dan als ervaren SOG-examinator wordt erkend.
Kwalificatie
ABvL en VVL-h
Onafhankelijke adembescherming
Flenzen (WF, WFPr en WFPrTT)

Vorkheftruck
Verreiker (Starre verreiker voor heffen en
hijsen, starre of roterende verreiker voor
heffen en starre of roterende verreiker voor
heffen en hoogwerken)
Hoogwerker cat. 1B, 3A en 3B

Opmerking
Identiek.
Identiek.
Als u als ervaren examinator kiest voor de zwaarste
kwalificatie: WFPrTT bent u automatisch erkend
voor alle kwalificaties Flenzen.
Als u als ervaren examinator kiest voor de zwaarste
kwalificatie: Starre of roterende verreiker voor
heffen en hoogwerken bent u automatisch erkend
voor alle kwalificaties Mobiele Werktuigen.

2. Voorwaarden
Om in aanmerking te komen voor het beperkte traject moet u aan de volgende voorwaarden
voldoen:
▪ Geldig B-VCA of VCA VOL of VIL VCU (https://www.vcainfra.nl/centraal-diploma-register)
▪ Geldig SOG-diploma voor de kwalificatie(s) waarin u wilt examineren.
(https://www.vcainfra.nl/centraal-diploma-register)
▪ Vaardigheidstraining behaald (https://www.vcainfra.nl/geregistreerde-examinatoren/)
▪ Minimaal 2 jaar aantoonbare ervaring met het examineren in de kwalificatie waarin u wilt
examineren. Hierbij geldt het minimaal aantal kandidaten dat men per jaar moet hebben
geëxamineerd zoals is geformuleerd in het Handboek VCA en SOG examencentra 2018 en
een positief resultaat bij de interne audits van examencentra.
Artikel 8.4 Handboek:
Examinatoren zijn aantoonbaar op de hoogte van ontwikkelingen in de regelgeving op het
betreffende vakgebied waarin zij examineren en onderhouden aantoonbaar hun vaardigheden als
examinator door ten minste 4 maal per jaar een praktijkexamen af te nemen of ten minste 16
kandidaten per jaar te examineren. Hierbij wordt, bij al eerder erkende examinatoren waarvan de
autorisatie is verlopen, gemeten over het voorgaande kalenderjaar.

3.Procedure
Als u in aanmerking denkt te komen voor het beperkte traject dan wordt u verzocht bijlage B in te
vullen. Vervolgens wordt met u een datum afgesproken voor een assessment nadat er is
gecontroleerd of u beschikt over de vereiste diploma’s en ervaring. Bij het assessment moet u uw cv
meenemen. De assessor beoordeelt of de gegevens op het cv overeenkomen met de informatie die u
op bijlage B heeft ingevuld. Zodra u bent erkend als SOG-examinator en geregistreerd, zullen we
conform de AVG alle door uw verstrekte informatie uit onze bestanden verwijderen.
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Bijlage A

Invulformulier Kandidaat-examinator Regulier

Het SOG-stelsel is een complex stelsel met verschillende kwalificaties. Aan de hand van dit
invulformulier kunnen wij u ondersteunen om efficiënt en goed voorbereid het erkenningsproces
te doorlopen.
Het traject vraagt van uw kant een investering in tijd en kosten. Door bijlage A zo compleet
mogelijk in te vullen kunnen wij u beter adviseren. Deze bijlage wordt ook als Word-document
naar uw e-mailadres toegestuurd.
Wij werken volgens de richtlijnen van de privacywetgeving. Uw informatie wordt alleen bewaard
zolang dat relevant is voor de erkenningsprocedure. Met een maximum termijn van 1 jaar.

1. Persoonlijke gegevens
Naam
Geboortedatum
E-mailadres
Telefoonnummer

:
:
:
:

Graag hieronder door middel van een kruisje aangeven wat voor u locaties zijn waar een meerdaagse
training voor u mogelijk is:
Locatie
Regio Botlek/Rotterdam
Limburg/Geleen
Zwolle
Groningen
Enschede
Coevorden

Meerdaagse training mogelijk

Opmerking

2. Kwalificaties waarvoor u als examinator wilt worden erkend:
O
Onafhankelijke Adembescherming
O
ABvL
O
VVL-h
O
Vorkheftruck
O
Hoogwerker 1B / 3A / 3B
O
Verreiker voor heffen
O
Verreiker voor heffen en hoogwerken
O
Starre verreiker voor heffen en hijsen
O
Flenzen WF / WFPr
O
Flenzen WFPrTT
Opmerking: Wanneer u ook voor de zwaarste categorieën in een kwalificatie wilt worden erkend,
bijvoorbeeld bij Verreiker, dan hoeft u niet altijd over voor alle kwalificaties een assessment af te
leggen. Dat lichten wij toe in het persoonlijk document dat voor u wordt opgemaakt n.a.v. uw
aanmelding via deze bijlage.
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3. Toelichting ten aanzien van ervaring
Licht voor elk van de aangekruiste kwalificaties waarvoor u wilt worden erkend toe hoeveel
werkervaring u heeft (hoelang heeft u ervaring opgedaan met de kwalificatie), bij welke werkgever
en welke concrete werkzaamheden u heeft verricht. De reden dat wij dit aan u vragen, is dat u over
zekere technische vaardigheden moet beschikken om met succes het traject te kunnen doorlopen.

Kwalificatie
Onafhankelijke
adembescherming
ABvL
VVL-h
Vorkheftruck
Hoogwerker

Tijdsduur2

Werkgever

Concrete werkzaamheden

Betrof dit 1B/3A/3B?

Verreiker

Betrof dit voor heffen en
hoogwerkenen/of heffen en
hijsen?

Flenzen

Betrof dit WF/WFPr/ WFPrTT?

4. Uw motivatie om examinator te worden

5. Vervolg
Wij sturen u zo snel mogelijk een persoonlijke e-mail toe waarin wij u advies geven voor het
vervolgtraject. U kunt zelfstandig, indien u daar nog niet over beschikt, uw B-VCA diploma halen en u
zelf opgeven voor de vaardigheidstraining via onze site. Wij adviseren u om de vaardigheidstraining
pas te volgen NADAT u uw SOG-diploma heeft behaald.

Voldoende relevante werkervaring (minimaal 6 maanden, bij voorkeur 2 jaar) met de
werkzaamheden van de betreffende SOG-kwalificatie, aantoonbaar beschreven in het cv;
2
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Bijlage B: Invulformulier Verkort traject kandidaat-examinator
1. Persoonlijke gegevens
Naam
Geboortedatum
E-mailadres
Telefoonnummer

:
:
:
:

2. Kwalificaties waarvoor u als examinator wilt worden erkend:
O
Onafhankelijke Adembescherming
O
ABvL
O
VVL-h
O
Vorkheftruck
O
Hoogwerker 1B
O
Hoogwerker 3A
O
Hoogwerker 3B
O
Verreiker voor heffen
O
Verreiker voor heffen en hoogwerken
O
Starre verreiker voor heffen en hijsen
O
Flenzen WF
O
Flenzen WFPr
O
Flenzen WFPrTT

Opmerking: Wanneer u ook voor de zwaarste categorieën in een kwalificatie wilt worden erkend,
bijvoorbeeld bij Verreiker, dan hoeft u alleen te beschikken over de zwaarste assessment.
3. Tabel met kwalificaties waarover u moet beschikken voor het verkort traject
U heeft hierboven aangegeven voor welke kwalificaties u als examinator wilt worden erkend en wilt
worden opgenomen in het SOG register examinatoren. Door een kruisje in de tabel hieronder te
zetten verklaart u dat u in het bezit bent van de vereiste diploma’s of certificaten

Voorwaarde
Geldig B-VCA of VCA VOL of VIL (https://www.vcainfra.nl/centraaldiploma-register)
Geldig SOG-diploma (https://www.vcainfra.nl/centraal-diplomaregister)
Vaardigheidstraining behaald
(https://www.vcainfra.nl/geregistreerde-examinatoren/)

Ja, daaraan wordt voldaan
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4. Toelichting ten aanzien van ervaring als examinator
Licht voor elk van de aangekruiste kwalificaties waarvoor u wilt worden erkend toe hoeveel
werkervaring u heeft als SOG examinator, bij welk examencentrum en hoeveel examens u als
examinator heeft gedaan met een inschatting van het aantal kandidaten. U moet hierbij middels uw
cv of verklaring van het examencentrum kunnen aantonen dat u voldoet aan artikel 8.4 van het
handboek. Uit de cv moet ook blijken dat u minimaal 2 jaar ervaring heeft als examinator. De cv moet
u meenemen op het moment dat het assessment is ingepland. De controle bij het examencentrum
wordt door VCA Infra gedaan door middel van VRA.
Artikel 8.4 Handboek:
Examinatoren zijn aantoonbaar op de hoogte van ontwikkelingen in de regelgeving op het
betreffende vakgebied waarin zij examineren en onderhouden aantoonbaar hun vaardigheden als
examinator door ten minste 4 maal per jaar een praktijkexamen af te nemen of ten minste 16
kandidaten per jaar te examineren. Hierbij wordt, bij al eerder erkende examinatoren waarvan de
autorisatie is verlopen, gemeten over het voorgaande kalenderjaar.

Kwalificatie

Onafhankelijke
adembescherming
ABvL
VVL-h
Vorkheftruck
Hoogwerker

Tijdsduur3

Examencentrum

Aantal examens en totaal
aantal kandidaten vanaf
1 januari 2017

Betrof dit 1B/3A/3B?

Verreiker

Betrof dit voor heffen en
hoogwerken en/of
heffen en hijsen?

Flenzen

Betrof dit WF/WFPr/
WFPrTT?

5. Vervolg
Wij plannen zo snel mogelijk een assessment in na het controleren van uw gegevens. U krijgt een
bevestigingsmail zodra uit de controle blijkt dat u het verkort traject kunt volgen.

Voldoende ervaring als examinator (2 jaar) met de werkzaamheden van de betreffende SOGkwalificatie, aantoonbaar beschreven in het cv en door registratie in het VRA met eventueel een
aanvullende verklaring door een examencentrum.
3

9

Informatiepakket SOG-examinator

Bijlage C: Informatie SOG-erkende opleiders Kosten
Kwalificatie
B-VCA of VOL VC
SOG-diploma
Vaardigheidstraining

Assessment

Opleiding en examen
80 – 130 euro excl. BTW (wel
met zelfstudie)
245 – 1500 euro excl. Btw
217,5 euro excl. BTW
(275 euro incl. BTW)

650 – 850 euro excl. BTW

Opmerking
Er wordt verwacht dat u dit zelfstandig
regelt
Zie de tabel hieronder
U kunt zich op elk moment via onze
website aanmelden. Zie bijlage E. Bij
voorkeur nadat u uw SOG-diploma
heeft behaald.
U krijgt een op uw ervaring afgestemd
aanbod aan de hand van het
invulformulier.

Hieronder vindt u een indicatie van de opleidingsduur en de prijs waarmee u rekening moet houden
per kwalificatie voor een SOG-diploma (met zowel een theorie-examen als een praktijkexamen. Voor
meer informatie over de inhoud van de examens verwijzen wij u naar onze website: www.vcainfra.nl
onder de button SOG-examens.
Kwalificatie
Onafhankelijke
adembescherming
ABVL
VVL-H
Vorkheftruck
Hoogwerker 3A en 3B
Verreiker voor heffen
Verreiker voor heffen en
hoogwerken
Flenzen WFPr
Flenzen WFPrTT4

Opleidingsduur inclusief
examens
1 – 2 dagen

Richtprijs in euro’s* exclusief BTW

3 dagen
2 dagen
1 - 2 dagen
1 dag
2 dagen
3 dagen

1.085 - 1.495
715 – 900
245 - 625
335 - 995
520 – 815
995 – 1100

1 – 2 dagen
2 dagen

280 -345
350 -425

245 – 435

*) De prijs fluctueert omdat deze afhangt van groepsgrootte en intensiviteit van de opleiding. Als u
uw aanvraag invult, zullen wij specifieke aanbevelingen doen. Dit kan inhouden dat wij u aanraden
de opleiding te doen die het duurst is. Een advies van ons is geen verplichting. Het enige
toetsmoment is het SOG-examen.

4

Let op, WFPr is ingangseis
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Bijlage D: Verklaring opleider deelname Kandidaat aan Assessment
1. Persoonlijke gegevens kandidaat
Naam
Geboortedatum

:
:

2. Persoonlijke gegevens opleider
Opleidingscentrum
Naam opleider
Geboortedatum

:
:
:

3. Voor de volgende kwalificatie heb ik als opleider een voorbereidende opleiding aan deze
kandidaat gegeven:

O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

Onafhankelijke Adembescherming
ABvL
VVL-h
Vorkheftruck
Hoogwerker 1B
Hoogwerker 3A
Hoogwerker 3B
Verreiker voor heffen
Verreiker voor heffen en hoogwerken
Starre verreiker voor heffen en hijsen
Flenzen WF
Flenzen WFPr
Flenzen WFPrTT

3. Beschrijving lesplan
Wil u hieronder schetsen hoeveel dagen u heeft besteed aan de opleiding/ voorbereiding op het
assessment en op welke vaardigheden u de nadruk heeft gelegd?
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4. Overige opmerkingen

5. Handtekening
Kandidaat-examinator

Opleider:

Datum:

Datum:
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Bijlage E: Beschikbare dagen voor Vaardigheidstraining
Opmerking: deze dagen gaan alleen door bij voldoende deelnemers (minimaal 6). Via onze website
kunt u zich aanmelden. De dagen die verder dan 2 maanden weg liggen, zijn nog niet opengesteld.
Locatie: Amersfoort, tenzij een examencentrum een in-company-training aanvraagt op een specifieke
locatie.
Dagen voor Vaardigheidstraining 2019:
groepsgrootte minimaal 6, maximaal 8
Woensdagen
Vrijdagen
18 jan
23 jan
1 feb
6 feb
8 feb
15 feb
20 feb
22 feb
1 mrt
6 mrt
15 mrt
29 mrt
3 april
12 april
17 april
26 april
1 mei
10 mei
15 mei
24 mei
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