Beleidsregel
condities waaronder VVRV extra herkansingen bij examens toestaat
Huidige regeling herkansingen
Een VVRV examen kan één keer worden herkanst. In het examenreglement VVRV staat dat
het bestuur van VVRV in uitzonderingsgevallen een tweede herkansing kan toestaan.
In voorkomende gevallen dient de kandidaat hiertoe schriftelijk een gemotiveerd verzoek bij
VVRV in te dienen. De motivering zal in elk geval een bepaalde mate van overmacht en
onvoorzienbaarheid in zich moeten hebben. Geen overmacht of onvoorzienbaarheid is
aanwezig, als de situatie waarop men zich wil beroepen, al voor aanvang van het examen
bekend was en de kandidaat besloten heeft om ondanks die al gekende situatie toch aan
het examen deel te nemen.
Aanleiding om huidige regel aan te passen.
Meer duidelijkheid scheppen onder welke voorwaarden een verzoek van een kandidaat
voor een extra herkansing kan worden aangevraagd, Meer onafhankelijkheid borgen door
zo’n verzoek te toetsen door een onafhankelijke toets commissie.
Beleidsregel
• Het huidige examenreglement wordt niet aangepast.
• Kandidaat moet 2x gezakt zijn
• Kandidaat dient conform examenreglement artikel 14 een gemotiveerd verzoek te doen
om in aanmerking te komen voor een extra herkansing.
• In het verzoek moeten tenminste naam, adres en woonplaats zijn opgenomen.
• Bij toekennen van extra herkansing wordt het maximum aantal examenkansen 3.
• (Praktijk) opleider moet positief advies geven over extra examenkansen en aangeven
welke extra opleiding of training wordt ingezet om kansen te verbeteren. Hiervoor dient
naast een motivatiebrief een opleidingsplan te worden ingediend.
• Indien een kandidaat in dienst is van een (spoorweg)onderneming, dan wordt ook het
management bij het verzoek betrokken.
• De minimale wachttijd na ontvangst van de motivatiebrief bedraagt één maand.
• VVRV stelt een onafhankelijke toets commissie in die beslist over het honoreren van de
verzoeken. Deze commissie bestaat uit directeur en coördinator VVRV.
Aanpassing per 1 januari 2018
• Bij toekenning van een extra herkansing, dient deze binnen maximaal 1 jaar na de eerste
keer zakken voor het examen plaats te vinden.
• De extra herkansing gaat over het op het moment van de herkansing geldende examen.
Communicatie
Deze beleidsregel is besproken met de erkende opleidingsbedrijven en de spoorweg
bedrijven (vervoerders, personeelstellers).
Datum van ingang
1 januari 2016; met terugwerkende kracht tot 1 juli 2015.
Aanpassing 1 januari 2018

Beleidsregel onder welke condities VVRV een extra 2e herkansing bij VVRV-examens toekent
met ingangsdatum 1 januari 2016, aanpassing 1 januari 2018

