
 

1 
 

  Wijzigingsdocument vakkennis januari 2023 
Bronmateriaal examen rangeerder 

 
 Versie aug 22 Versie  januari 23 

Wet- en regelgeving 

   

 Bevoegdheidseisen, taken en verantwoordelijkheden 

   

Veiligheid 

11 Wat doet de mcn om risico’s op aanrijding te 

verminderen? 

 

 Het profiel van vrije ruimte (PVR) is de ruimte 

rondom de trein die -bij een bepaalde maximum 

toegelaten snelheid (baanvaksnelheid) van 

maximaal 140 km/u-  nodig is om de trein 

ongehinderd te laten passeren. 

Het profiel van vrije ruimte (PVR) is de ruimte rondom 

de trein die bij een bepaalde maximum toegelaten 

snelheid  nodig is om de trein ongehinderd te laten 

passeren. 

13 Welke seinen zijn van belang voor de veiligheid?  

  Toegevoegd sein 512b rode vlag, of rode lamp of rode 

lichtgevende balk in het spoor 

Veiligheidscommunicatie 

3 Wat zegt het BSP over veiligheidscommunicatie?  

 Het niveau dat minimaal nodig is om deze 

communicatie te kunnen uitvoeren komt overeen 

met niveau 3 in de TSI OPE 

Het niveau dat minimaal nodig is om deze 

communicatie te kunnen uitvoeren is Europees 

bepaald en komt overeen met niveau 3 in de TSI OPE 

Railinfra 

   

Beveilgingssystemen 

5 Wat is de opbouw van het seinstelsel langs de 

baan? 

 

 Er zijn twee soorten lichtseinen: 

- een voorsein is een lichtsein dat vooraf gaat 

aan een hoofdsein en niet stop kan 

tonen/geen rood licht kan uitstralen  

- een hoofdsein is een lichtsein dat wel stop 

kan tonen/rood licht kan uitstralen. 

 

Er zijn twee soorten lichtseinen: 

- voorseinen  

- hoofdseinen 

 

Een voorsein is een lichtsein dat aan een hoofdsein of 

bord met betekenis ‘stop’ voorafgaat en geen rood 

licht kan uitstralen/geen stop kan tonen. 

 

Een hoofdsein is een lichtsein dat rood licht kan 

uitstralen/stop kan tonen. 

 Een P-sein is een lichtsein voorzien van een 

onderbord met het opschrrift P 

(Permissief/toegestaan). 

P-seinen staan in ruststand op ‘groen’ 

(uitzonderingen daargelaten) en worden 

geactiveerd door de trein zelf.  De ze seinen van 

het automatisch blokstelsel zijn te herkennen aan 

een bord met daarop de letter P. 

Een P-sein is een hoofdsein voorzien van een P-bord 

(Permissief/toegestaan) 

P-seinen staan in ruststand op ‘groen’ (uitzonderingen 

daargelaten) en worden geactiveerd door de trein 

zelf.  

 

 

 De maximum toegestane snelheid tussen twee 

gespecificeerde knooppunten 

(baanvaksnelheid) is de maximumsnelheid die 

een trein op eenbaanvak mag rijden 

De maximum toegestane snelheid tussen twee 

gespecificeerde knooppunten is de maximumsnelheid 

die een trein op dat baanvak mag rijden 

 Op bepaalde gedeelten van een baanvak geldt 

een maximum toegelaten  snelheid. Dit is de 

plaatselijke snelheid en wordt aangegeven met 

een snelheidsbord. 

Op bepaalde gedeelten van een baanvak geldt een 

plaatselijke snelheid. Dit wordt aangegeven met een 

snelheidsbord. 

 

8 Wat is het verschil tussen ATB en ERTMS?  

 ETCS rijdt alleen op cabinesignalering, en dus niet 

meer op signaleringen  langs de baan. 

ETCS rijdt op cabinesignalering, al dan niet in 

combinatie met seinen langs de baan. 

 Voorbereiden, gereedmaken en vertrekken 

6 Wanneer mag een mcn met de trein vertrekken  

 Vrachtbrief/wagenlijst Vrachtbrief/CIM-vervoersdocument, wagenlijst 
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 Rijden rangeren en wegzetten 

   

Materieel 

3 Wat zijn krachtvoertuigen?  

 Krachtvoertuigen beschikken over een eigen 

voortbewegingsinstallatie/tractie.  

Krachtvoertuigen beschikken over een eigen 

voortbewegingsinrichting/tractie.  

 Treinincidenten 

3 Wat is ProRail incidentenregie?  

 Algemeen Leider Algemeen Leider/OvD-R 

6 Wat is de rol van de trdl bij een incident?  

 de dienstdoende manager Wachtdienst  de dienstdoende manager Wachtdienst of 

vergelijkbare functionaris van de betrokken 

spoorwegonderneming 

12 Wat doet de mcn bij een onregelmatigheid met 

gevaar? 

 

 - Loopt naar de wagen met de wind in de rug 

of haaks op de wind 

- loopt zoveel mogelijk met de wind in de rug naar 

de wagen toe 

 - Haaks op de wind - Haaks op de windrichting 

 - Rookt of eet niet - ontsteekt geen vuur, dooft vuur en rookt niet 

 


