
 

Exam alg 20220719 toelichting kandidaat praktijkexamen 

Wat kunt u verwachten bij het praktijkexamen? 

 

U gaat binnenkort praktijkexamen doen bij VVRV.  

 

Houd daarbij rekening met het volgende: 

• U bent ruim op tijd aanwezig, minimaal 15 minuten voor het examen begint. 

• U wordt welkom geheten door de examinator. 

• Bij examens veiligheidscommunicatie en treindienstleider is een tweede persoon aanwezig 

(spelleider of setbedienaar). 

• Soms is een gecommitteerde aanwezig, deze beoordeelt de handelingen van de 

examinator en bemoeit zich niet met het examen. 

• Er kan ook een examinator in opleiding aanwezig zijn; deze bemoeit zich niet met het 

examen. 

• Bij het examen rangeerder is een ritverantwoordelijke aanwezig. 

• De examinator controleert uw identiteitsbewijs (paspoort of identiteitskaart). Alle 

voornamen, achternaam, geboortedatum en geboorteplaats op presentielijst en 

identiteitsbewijs -inclusief bijzondere letters en tekens- moeten exact hetzelfde zijn. Als dat 

niet zo is, of als u geen geldig identiteitsbewijs bij u heeft, kan het examen niet doorgaan.  

Een rijbewijs is geen geldig identiteitsbewijs. 

• Het examen is realistisch, maar niet de werkelijkheid. Het vindt plaats in een gesimuleerde 

omgeving. 

• Er moet gewerkt worden volgens de geldende wettelijke documenten, procedures en 

werkwijzen. 

• U mag gedurende het examen de ruimte/omgeving niet verlaten (toiletbezoek vooraf; in 

geval van hoge nood alleen met begeleiding). Wie tussendoor zonder toestemming 

weggaat, kan het examen niet meer vervolgen. 

• U zet uw telefoon/smartphone uit en legt deze buiten bereik, bijvoorbeeld op het tafeltje 

in de hoek van het lokaal of in een mand bij de examinator. Dit geldt ook voor smart-

horloges, laptops, eigen meegebrachte documenten. 

• De examinator zal een nadere toelichting geven op de simulatie-omgeving/de werkwijze. 

• De examinator maakt tijdens het examen aantekeningen. 

• De examinator gaat niet inhoudelijk op vragen in. 

• Het examen wordt in zijn geheel doorlopen. Alleen als u zegt te willen stoppen, zal het 

examen stoppen. 

• De examinator vraagt u in het begin van het examen en na een eventuele onderbreking 

of u in staat bent verder te gaan.  

• Bij de examens voor machinist, rangeerder, wagencontroleur, dienstregelingsplanner en 

veiligheidscommunicatie krijgt u de uitslag niet meteen na afloop van het examen, maar 

later van VVRV. 

• Als u het niet eens bent met de uitslag, kunt u een verzoek tot herziening indienen. Zie 

website VVRV. 

• Na afloop van het examen graag het evaluatieformulier invullen. Dit kan ook digitaal. Zie 

website VVRV.  

• Het kan voorkomen dat de examinator iets afwijkt van bovengenoemde punten. Dit is ter 

beoordeling van de examinator. 

 

 

Wij wensen u veel succes! 

 

 

 


