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Aanmeldingsformulier examinator  (versie 27 juni 2018) 
 
 

Gegevens kandidaat 

Naam + voorletter(s):    Bedrijf:  

Geboorteplaats:    Bedrijfsonderdeel: 

Geboortedatum:    Telefoonnummer/e-mail: 

 

De aanvraag betreft examinator voor de volgende veiligheidsfunctie(s): 

 Machinist bijlage IV-vergunning 

 Machinist bijlage V en/of VI 

 Veiligheidscommunicatie 

 Wagencontroleur 

 Rangeerder 

 Treindienstleider VB en MB 

 Junior dienstregelingsplanner 

 

De aanvrager/werkgever verklaart dat de kandidaat-examinator: 

Vink af om aan te geven dat de kandidaat aan onderstaande eisen voldoet 

 
 Werkzaam is als vakinhoudelijk leidinggevende of op het niveau van vakinhoudelijk leidinggevende 

of als opleider van een erkend opleidingsinstituut 

Kandidaat:       Kruis aan wat van toepassing is 

o is vakinhoudelijk leidinggevende 

o is werkzaam op het niveau van een vakinhoudelijk leidinggevende (voeg altijd motivering toe) 

o is werkzaam als opleider van een erkend opleidingsinstituut 

Vul altijd datum benoeming in……………………………………………………………………..………….…….......  

 

 Bevoegd is voor de veiligheidsfunctie en ervaring heeft opgedaan gedurende een periode van 

minstens 4 jaar waarvan de einddatum niet langer dan vijf jaar vóór de datum van aanmelding ligt 

binnen de veiligheidsfunctie waarvoor men wil examineren. 

Vul altijd datum bevoegdheid in………………………………..………………………………………………………. 

Vul altijd de ervaringsperiode in: van ………… (maand)………… (jaar) tot ………..(maand) ……….(jaar) 

U dient hierover informatie te geven! 

 

 Functioneert op WEB-4 niveau (MBO niveau 4) in een voor de veiligheidsfunctie relevante richting: 

volledig zelfstandig, middenkaderniveau, met brede inzetbaarheid of specialisatie, heeft een voor 

de functie relevante opleiding (voeg altijd bewijzen van opleiding/ervaring toe) 

 

 Taalvaardig is op B2-niveau (Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Talen)/3F 

commissie Meijerink: bovengemiddeld taalvaardig; neemt spontaan en op vloeiende manier deel 

aan gesprekken, speelt een actieve rol in discussies, geeft zijn mening en verklaart zijn standpunt, 

geeft duidelijke, gedetailleerde beschrijvingen van onderwerpen op zijn vak-/interessegebied. 

  

De kandidaat-examinator verklaart dat hij/zij:   

Examens zal afnemen op onpartijdige en niet-discriminerende wijze, vrij van alle druk en stimulansen 

die zijn/haar oordeel, het resultaat van de examens of de wijze waarop het examen wordt 

afgenomen, kunnen beïnvloeden. 

 

Werkgever/verantwoordelijk leidinggevende 

Naam + voorletter(s): 

Handtekening: 

 

Datum: 

Kandidaat-examinator 

   Naam + voorletter(s): 

   Handtekening: 

 

   Datum: 

 

 

 Altijd bij te voegen documenten  

• curriculum vitae (CV) van de kandidaat, met daarin alle relevante functies en werkervaring 

• indien geen vakinhoudelijk leidinggevende: schriftelijke motivatie niveau en reden aanmelding 

• diploma’s, certificaten of andere bewijzen van functioneren op WEB/MBO- 4-niveau 

• indien niet in dienst van het bedrijf dat de aanvraag doet: schriftelijk bewijs van de relatie tussen kandidaat en 

bedrijf. 
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