Aanvraagformulier initiële erkenning Examencentrum VCA/SRTV
1

Naam onderneming:

2

Naam en functie
aanvrager:

3

Nummer KvK:

4

Jaar van oprichting:

5

Correspondentieadres:
Straat:
PC/plaats:

6

Vestigingsadres (indien
dit afwijkt van het
correspondentie adres:
Straat
Pc/Plaats

7

Telefoonnummer

8

E-mailadres:

9

Website:

10

Motivatie aanvraag:

Betreft aanvraag voor:

□ Erkenning als Examencentrum VCA*
□ Erkenning als Examencentrum SRTV*
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Heeft u eerder een aanvraag voor
erkenning als Examencentrum VCA
of SRTV ingediend?

□ Nee

Heeft u een ISO certificering voor uw
examenactiviteiten?

□ Ja, Certificerende instelling:

13

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

14

Zijn er in de organisatie
arbeidsplaatsen waar een VCAdiploma noodzakelijk is?

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

15

Bemiddelt de organisatie in
medewerkers die in het bezit moeten
zijn van het VCA-diploma?
Voor welke examenschema’s neemt
u momenteel examens af?

11

12

16

17

18

Hoeveel examens heeft u het
afgelopen jaar afgenomen?
Heeft u de beschikking over een
eigen CBT locatie met minimaal 5
examenplaatsen?
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□ Ja, afgewezen vanwege:

□ Nee

□ Ja
□ Nee

Aantal examenmomenten:
Aantal kandidaten:
□ Ja
□ Nee
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19

20

Hoeveel kandidaten verwacht u
jaarlijks voor VCA of SRTV te
examineren?

Waarop baseert u voornoemde
verwachting?

Aantal kandidaten VCA:
Aantal kandidaten SOG:
□ Werken aan flensverbindingen (volgens
protocol):
□ Werken aan flensverbindingen volgens
protocol met torque en tensioning
apparatuur:
□ Werken met twin ferrule fittingen:
□ Verplaatsen van lasten:
□ Begeleiden van lasten:
□ Werken met een hoogwerker (1B, 3A, 3B):
□ Gasmeten:
□ Werken met een vorkheftruck:
□ Werken met onafhankelijke
adembescherming:
□ Werken als buitenwacht:
□ Werken met een verreiker (heffen, heffen en
hoogwerken, heffen en hijsen):

*De aanvraag dient vergezeld te gaan van de volgende documenten:
- Uittreksel Kamer van Koophandel (recent en actueel).
- Een structuurschema dat inzicht geeft in de totale organisatie waar de aanvragende
onderneming (eventueel) deel van uitmaakt.
- Een organisatieschema van de onderneming.
- ISO certificaat waaruit blijkt dat de examenactiviteiten van uw onderneming gecertificeerd
zijn.
- Businessplan waarin aangetoond wordt te voldoen aan de minimale eisen m.b.t. het aantal
te examineren kandidaten.
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•
•
•

•

•

Aanvragen voor erkenning als Examencentrum VCA of Examencentrum SRTV dienen voor 1
april bij VCA Infra ingediend te worden om in aanmerking te komen voor een erkenning in
het volgende kalenderjaar.
Onvolledig ingevulde of onjuiste aanvragen worden niet in behandeling genomen.
Een eerste beoordeling van uw aanvraag a.d.h.v. het Handboek VCA Infra die van kracht is
voor het lopende jaar zal plaats vinden binnen 6 weken na het verlopen van de
inzendtermijn. Van de uitslag van de eerste beoordeling wordt u schriftelijk op de hoogte
gebracht.
In het daaropvolgende laatste kwartaal van het kalenderjaar waarin de aanmelding
plaatsvindt zal een uitgebreide initiële audit uitgevoerd worden a.d.h.v. het dan actuele
Handboek VCA Infra. Het beoordelen van een professionele examinering in een door u
verzorgd examentraject kan onderdeel van de initiële audit zijn.
Voor de kosten voor de beoordeling verwijzen wij u naar de website www.vcainfra.nl .
Deze auditkosten dienen vooraf betaald te worden en zijn niet terugvorderbaar. Kosten
van eventuele herbeoordelingen zijn niet in het tarief meegenomen. De bekostiging van
de beoordeling staat volledig los van het eindoordeel of uw organisatie voor erkenning in
aanmerking komt.

Ondergetekende verklaart hierbij kennis genomen te hebben van het Handboek VCA Infra, te (willen)
voldoen aan de gestelde bepalingen en akkoord te gaan met de kosten van de beoordeling als
Examencentrum VCA, ongeacht de uitslag.
Datum aanvraag:
Naam:
Handtekening:

U kunt dit formulier en bijlagen per post versturen naar:
VCA Infra
p/a eX:plain
Postbus 1230
3800 BE AMERSFOORT

Of mailen naar: info@vcainfra.nl
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