1.1 Reglement CEV
Reglement Centrale Examencommissie VCA/VCU (CEV)
Artikel 1
Begripsbepalingen en afkortingen
BVCA
vzw BeSaCC-VCA
CBT
CCVD-VCA
Centrale itembank
Cesuur

Examen

Item
SSVV
Subexamencommissie
Toetsvoorschriften
Toetsmatrijs

UCvD-VCA
VCA Examenbank

VIL VCU

VOL VCA

VCA Examenbank
Versie: 1-1-2015

De kwalificatie "Basisveiligheid VCA" zoals gedefinieerd in de
daarop betrekking hebbende eind- en toetstermen
Belgian Safety Criteria for Contractors (vereniging zonder
winstoogmerk)
Computer Based Testing
Centraal College van Deskundigen VCA (tegenhanger van het CCVD
VCA in België)
De totale verzameling van items waaruit BVCA, VOL VCA en VIL
VCU examens worden samengesteld.
De grens tussen de hoogste toetsscore waaraan een onvoldoende
wordt toegekend en de laagste toetsscore waaraan een voldoende
wordt toegekend.
Een onderzoek naar de kennis en begrip die de kandidaat zich heeft
eigen gemaakt van de voor een kwalificatie gedefinieerde eind- en
toetstermen alsmede de beoordeling van dat onderzoek.
Een examenvraag met de bijbehorende antwoord alternatieven,
waaronder het juiste antwoord.
Stichting Samenwerken voor Veiligheid, handelend namens het
CCVD VCA en opdrachtgever van ECABO Services BV.
Commissie ingesteld door de CEV en belast met een door de CEV
opgedragen specifieke taak.
De voorschriften waaraan voldaan moet worden om aan het examen
te kunnen deelnemen.
De verdeling van de vragen in de examens over de hoofdstukken,
onderwerpen en eindtermen van de kwalificatie BVCA. VOL VCA
en VIL VCU
Uitvoerend Comité van Deskundigen, de Belgische tegenhanger van
het CCVD VCA in Nederland
De door ECABO Services BV ingestelde werkorganisatie die
verantwoordelijk is voor het opereren van de centrale itembank en
alles wat daarmee samenhangt.
De kwalificatie "Veiligheid voor Intercedenten en Leidinggevenden
VCU “ zoals gedefinieerd in de daarop betrekking hebbende eind- en
toetstermen".
De kwalificatie "Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden
VCA" zoals gedefinieerd in de daarop betrekking hebbende eind- en
toetstermen
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Artikel 2
Dit reglement van de Centrale Examencommissie VCA/VCU (CEV) is vastgesteld door het
CCVD & UCvD-VCA.
Artikel 3
Het CCVD-VCA/UCvD-VCA is verantwoordelijk voor het toezicht op de kwaliteit van de in
de Centrale Itembank opgenomen items, toetsmatrijzen en examens die moeten leiden tot het
diploma Basisveiligheid VCA, VOL VCA en VIL VCU en stelt daartoe een CEV in.
Artikel 4
De taken en bevoegdheden van de CEV beperken zich tot de in artikel 3 van dit reglement
bedoelde examens. De CEV doet verslag van de door haar genomen besluiten aan het CCVD
& UCvD-VCA, SSVV-bureau en op verzoek aan belanghebbende examencentra.
Artikel 5
Tot de taken en bevoegdheden van de CEV worden gerekend:
a. bepalen van beleid inzake omvang en invulling van de itembank voor zowel
universele, voor NL en België inzetbare items, als landspecifieke items.
b. de vaststelling van de examens en de toetsvoorschriften alsmede het nemen van
besluiten tot opname van vastgestelde items in de Centrale Itembank van de VCA
Examenbank. Een en ander met inbegrip van het nemen van besluiten tot wijziging of
verwijdering van de in de Centrale Itembank opgenomen examens en/of items;
c. het er op toezien dat alleen vastgestelde items in de Centrale Itembank zijn opgenomen
en door de VCA Examenbank worden verspreid;
d. het nemen van onmiddellijke beslissingen bij omstandigheden waarin dit
examenreglement niet voorziet en waaromtrent, in relatie tot de kwaliteit van de
examens, een onmiddellijke beslissing noodzakelijk is;
e. het vaststellen van de reglementen, procedures en criteria voor deelname aan
alternatieve vormen van examinering zoals mondelinge examens, voorlees examens,
beeld examens, examens met alternatieve vraagvormen (naast schriftelijke examens op
basis van drie keuzen vragen);
f. het actualiseren van de eind- en toetstermen het uitbrengen van advies aan het CCVD
& UCvD-VCA over aanpassingen. Het CCVD & UCvD-VCA blijft
eindverantwoordelijk en behoudt de exclusieve bevoegdheid de aangepaste eind- en
toetstermen en de cesuur formeel vast te stellen;
g. het adviseren van het CCVD & UCvD-VCA inzake de mogelijke ontwikkeling van
branche gekleurde BVCA examens en een effectieve beheersstructuur daarvoor, zoals
het instellen van subexamencommissies voor het beoordelen, vaststellen en beheren
van branche gekleurde items en examens alsmede de personele samenstelling van deze
subcommissies;
h. het adviseren van het CCVD & UCvD-VCA inzake de toetsmatrijzen en cesuur van
elke kwalificatie, het CCVD VCA stelt deze vast;
i. het adviseren van het CCVD & UCvD-VCA over de mogelijkheid en/of wenselijkheid
voor een afwijkend (lager) niveau van examineren van BVCA en de wijze waarop dit
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afwijkende niveau als een andere kwalificatie voor marktpartijen herkenbaar gemaakt
kan worden;
j. het tijdig afhandelen van bezwaren en beroep tegen examens en examenvragen en het
opstellen van de procedures daarvoor;
k. het vaststellen van kwaliteitsparameters voor toetsitem analyses en het beoordelen van
de resultaten en eventuele maatregelen voor verbetering van items.
Artikel 6
De CEV bestaat uit tenminste zes en maximaal uit tien leden, die op voordracht van het
CCVD & UCVD-VCA worden benoemd, waarbij het CCVD & UCvD-VCA streeft naar
pariteit van leden uit opdrachtnemende en uit opdrachtgevende kringen. Het CCVD en UCvD
benoemen elk een vertegenwoordiger die namens CCVD respectievelijk UCvD deelnemen.
Artikel 7
De CEV wijst uit haar midden een voorzitter en vice voorzitter aan. De CEV laat zich bijstaan
door een ambtelijk secretaris die door de VCA Examenbank beschikbaar wordt gesteld, die
geen lid is van de CEV en geen stemrecht heeft.
Artikel 8
De CEV kan een besluit nemen als de helft van het aantal leden plus één rekening houdend
met de paritaire verdeling aanwezig is.
Artikel 9
De CEV en ieder die in opdracht van hen activiteiten uitvoert is geheimhouding verschuldigd
over de producten die zij ter beoordeling krijgen voorgelegd.
Artikel 10
De CEV kan evenzoveel aan haar verantwoording schuldige subexamencommissies instellen
als redelijkerwijze noodzakelijk is voor een goede uitvoering van haar taken en
bevoegdheden. De werkzaamheden van een subexamencommissie betreffen een of meer door
de CEV aangewezen taken genoemd in artikel 3 van dit reglement.
Bij delegatie door de CEV heeft een subexamencommissie die belast is met de ontwikkeling,
vaststelling en beheer van een branchegekleurde variant van B VCA de taken en
bevoegdheden zoals omschreven in artikel 5 van dit reglement.
Op verzoek van de Centrale Examencommissie brengt een subexamencommissie advies aan
haar uit omtrent de in artikel 5 van dit reglement genoemde taken en bevoegdheden.
Artikel 11
Het aantal leden van een subexamencommissie wordt bepaald door de CEV, die de leden
benoemt. De deskundigheid van leden van een subexamencommissie dient afgestemd te zijn
op de examens, die onder verantwoordelijkheid van die subexamencommissie vallen.
Artikel 12
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De CEV kan externe deskundigen aanstellen in een bepaalde subexamencommissie
(bijvoorbeeld een vertegenwoordiger van een bepaalde branche). Naast deelname in één of
meer subexamencommissies wordt van de externe deskundige verwacht dat hij/zij aan
minimaal 2 plenaire vergaderingen per jaar deelneemt.
Artikel 13
Bij de uitvoering van taken en bevoegdheden wordt de CEV en de subexamencommissies
bijgestaan door de ambtelijk secretaris van de VCA Examenbank. Onder
verantwoordelijkheid van de CEV kan het bureau van de VCA Examenbank werkzaamheden
uitvoeren die tot de taakstelling van de CEV moeten worden gerekend.
Artikel 14
De CEV is verantwoordelijk voor de bewaking van kwaliteit van de door de VCA
Examenbank geleverde producten en ondersteunende werkzaamheden door het ambtelijk
secretariaat. In geval van tekortkomingen wordt dit gesignaleerd en gerapporteerd aan de
SSVV en vzw BeSaCC-VCA.
Artikel 15
Wijzigingen in het handboek worden, na goedkeuring door de leden van de CEV, direct
verwerkt. Een maal per drie jaar wordt een algehele controle door de leden van de CEV
uitgevoerd.
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