Praktijk simulatie examens WAGENCONTROLEUR en RANGEERDER
Protocol gedurende periode van beperkingen door Corona virus: informatie voor kandidaten
en examinatoren
Algemeen en verantwoordelijkheden
Het meedoen aan examens met beperkingen in de periode van de corona maatregelen
betekent, dat het:
• Niet verplicht is, maar een eigen keuze van de kandidaat of aanvrager. Men kan ook
wachten tot de beperkingen voorbij zijn.
• Eigen verantwoordelijkheid van de kandidaat en aanvrager is. VVRV kan nimmer
verantwoordelijk worden gehouden voor besmetting of negatief examenresultaat.
Vanzelfsprekend neemt VVRV alle mogelijke maatregelen om veilig examens af te
kunnen nemen, maar de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid wijst VVRV
volledig af.
• Een ondertekende verklaring door de kandidaat vereist waarin deze aangeeft VVRV
niet aansprakelijk te zullen stellen voor mogelijke gezondheidsrisico’s als gevolg van
het deelnemen aan een examen. Bovendien verklaart de kandidaat zich accoord
met het feit dat verzoeken tot herkansing, bezwaar of beroep met als motivatie de
beperkende omstandigheden rondom examens, als gevolg van het corona virus,
niet ontvankelijk zijn.
Behalve het ondertekenen van de verklaring vóór het examen, krijgt elke kandidaat deze
verklaring en dit uitgebreid informatie bulletin met de uitnodiging voor het examen
toegestuurd. Alle informatie is ook op de VVRV website (www.vvrv.nl) te vinden.
In dit informatie bulletin wordt het protocol met betrekking tot het voorkomen van
besmettingen geheel beschreven. Kandidaten die dit protocol niet accepteren of er niet
aan meewerken kunnen geen examen doen.
Vanzelfsprekend gelden ook alle algemene richtlijnen van het RIVM !
Praktijk/simulatie examen Rangeerder en Wagencontroleur Amersfoort
De ruimte in het gebouw van Strukton is groot genoeg om kandidaat, examinator en
eventuele ritverantwoordelijke rangeerder in de meeste gevallen op voldoende afstand van
elkaar te laten blijven. Met het volgende protocol kunnen examens worden afgenomen:
• Examinator checkt zelf aan de hand van de triage (gezondheidsvragen) zie bijlage of hij
in staat is om veilig het examen af te nemen. Indien hij/zij één van de 5 vragen met ja
moet beantwoorden, meldt hij zich af bij VVRV en wordt het examen geannuleerd.
• Iedereen houdt steeds minsten 1,5 m afstand van alle andere personen
• Deurklinken worden voor examen gereinigd met ontsmettingsdoekjes
• Kandidaat en Examinator dragen handschoenen.
• Ritverantwoordelijke rangeerder en machinist nemen hygiëne maatregelen in acht die
werkgever Strukton heeft ingevoerd.
• De kandidaat wordt op de exacte examentijd (niet eerder) op het perron opgehaald in
Amersfoort
• De examinator spreekt de kandidaat aan en stelt de vragen van de triage:
(deze vragen zijn ook op een A4 beschikbaar, zie bijlage)
1. Heb je de afgelopen 24 uur of op dit moment één of meerdere van de volgende
klachten: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid en/of koorts (vanaf 38 graden
celsius) ?
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2. Heb je op dit moment een huisgenoot/gezinslid met koorts en/of
benauwdheidsklachten ?
3. Heb je het nieuwe corona virus gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) en
is dit in de afgelopen 7 dagen vastgesteld ?
4. Heb je een huisgenoot/gezinslid met het nieuwe coronavirus (vastgesteld met een
laboratoriumtest) en heb je korter dan 14 dagen geleden contact gehad met
deze huisgenoot/gezinslid terwijl hij/zij nog klachten had ?
5. Ben je in quarantaine omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij
het nieuwe coronavirus is vastgesteld ?
indien één van deze 5 vragen met ja wordt beantwoord, wordt het examen
geannuleerd.
examinator neemt de kandidaat mee naar Strukton gebouw
examinator en kandidaat lopen met tussenafstand van tenminste 1.5 m naar het Strukton
gebouw
In Strukton gebouw: examinator vraagt kandidaat om ontsmettingsmiddel op de handen
te spuiten en dat goed in te wrijven
examinator vraagt kandidaat om twee handschoenen te pakken en die aan te trekken
examinator vraagt kandidaat om mondkapje op te doen en legt uit hoe:
eerst om de oren dan boven de neus en onder kin goed laten aansluiten en daarna niet
meer aanraken
Eigen mondkapjes zijn niet toegestaan, omdat het effect tegengesteld kan zijn indien
deze niet goed worden gereinigd of gebruikt.
examinator controleert de ID en laat kandidaat tekenen:
- voor het feit dat hij in staat is het examen af te leggen (presentielijst)
- de verklaring inzake corona maatregelen (zie bijlage)
kandidaat levert persoonlijke spullen in: telefoon, horloge, tassen, boeken etc.
examinator geeft uitleg, en inleiding
eventueel apart ook aan de ritverantwoordelijke rangeerder
examen start.
Bij vragen van kandidaat houdt iedereen 1,5 m afstand,
Tijdens het examen houden alle betrokkenen tenminste 1,5 m afstand. De kandidaat
komt niet op de loc bij de machinist, en de ritverantwoordelijke rangeerder ook niet.
Indien de examinator of ritverantwoordelijke rangeerder iets moeten aanwijzen of dichtbij
bekijken, dan gaat de kandidaat weg van die pek, op afstand staan, daarna wijst de
examinator aan wat er moet worden aangewezen en trekt zich weer terug.
Examinator kan een gelaatscherm dragen indien zij dat wensen; na gebruik zorgen zij zelf
voor ontsmetten van het gelaatscherm met de speciale desinfectiedoekjes..
Na het examen gaan kandidaat en examinator terug naar Strukton gebouw voor het
nagesprek op 1,5 meter afstand.
Examinator brengt kandidaat terug naar het perron en houdt voldoende afstand.
Examinator neemt schone handschoenen.
Tussen alle examens is een extra tussentijd van 30 minuten om te kunnen reinigen en
ongewenste ontmoetingen te voorkomen. Een volgend examen start dus 3 uur na het
voorgaande examen.
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Verklaring
Door ondertekening van dit document verklaart de onderstaande persoon, kandidaat voor
een VVRV examen in de periode waarin beperkingen gelden als gevolg van de corona
uitbraak, dat hij/zij:
1. Zich realiseert dat deelname aan een VVRV examen een keuze van de kandidaat is.
Het is niet verplicht om nu, in deze periode en met deze beperkingen, examen te
doen. De kandidaat kan ook besluiten te wachten tot er minder beperkende
maatregelen zijn en minder risico’s verbonden zijn aan het in contact komen met
andere mensen.
2. Zich te realiseren dat deelname aan een VVRV examen eigen verantwoordelijkheid
van de kandidaat en aanvrager van het examen is. VVRV kan nimmer
verantwoordelijk worden gehouden voor besmetting met het coronavirus of een
negatief examenresultaat als gevolg van beperkende maatregelen in de wijze
waarop de examens worden uitgevoerd. Vanzelfsprekend neemt VVRV alle mogelijke
maatregelen om veilig examens af te kunnen nemen, en risico’s zoveel mogelijk te
beperkend. Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid wijst VVRV echter volledig af.
Door deelname aan het examen accepteren kandidaat en aanvrager dit.
3. VVRV niet aansprakelijk te zullen stellen voor mogelijke gezondheidsrisico’s als gevolg
van het deelnemen aan een examen. Bovendien stemt de kandidaat in met het feit
dat verzoeken tot herkansing, bezwaar of beroep met als motivatie de beperkende
omstandigheden rondom examens als gevolg van het corona virus, niet ontvankelijk
zijn.
Datum examen:

Naam kandidaat:

Handtekening:
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