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Examenreglement Stichting VVRV  

 

Het Bestuur van de Stichting Veiligheid en Vakmanschap Railvervoer (VVRV),  

 

Overwegende dat het gewenst is nadere regels te stellen omtrent de inrichting en 

organisatie van de examens voor veiligheidsfuncties in de spoorsector, alsmede de gang van 

zaken tijdens die examens;  

 

Gelet op: 

• artikelen 50, eerste en tweede lid, van de Spoorwegwet;  

• artikel 6, eerste en derde lid, van het Besluit spoorwegpersoneel 2011; 

• artikel 7, eerste, derde, vierde en zesde lid, van het Besluit spoorwegpersoneel 2011; 

• artikel 7a, van het Besluit spoorwegpersoneel 2011 

• artikelen 7, 8 en 9 van de Regeling spoorwegpersoneel 2011 

• artikel 3,  sub b van het Besluit mandaat Stichting Veiligheid en Vakmanschap Railvervoer; 

 

stelt na voorlegging aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, het 

navolgende Examenreglement vast.  

 

 

I. Algemeen 

 

Artikel 1 Definities  

 

In dit Examenreglement hebben de met een hoofdletter geschreven begrippen de volgende 

betekenis, waarbij het meervoud het enkelvoud omvat en vice versa: 

 

a. Awb: Algemene wet bestuursrecht, wet van 4 juni 1992, houdende algemene regels 

van bestuursrecht; 

b. Besluit spoorverkeer: Besluit van 3 december 2004, houdende regels met betrekking 

tot het veilig en ongestoord gebruik van hoofdspoorwegen, Stb. 2004, 622 of de wet- 

en regelgeving die hiervoor in de plaats treedt; 

c. Besluit spoorwegpersoneel 2011: Besluit van 3 mei 2011, houdende vaststelling van 

voorschriften met betrekking tot de bekwaamheid en geschiktheid van 

spoorwegpersoneel met een veiligheidsfunctie, Stb. 2011, nr. 240, of de wet- en 

regelgeving die hiervoor in de plaats treedt; 

d. College van Deskundigen: het door VVRV ingestelde college waarin deskundigen uit 

de spoorsector (Spoorwegondernemingen en Infrastructuurbeheerder) zitting 

hebben; 

e. Directeur: de directeur van VVRV;  

f. Examenaanvrager: degene die het examen voor de Kandidaat aanvraagt; 

g. Examenprogramma: een door VVRV vastgesteld examenprogramma als bedoeld in 

artikel 6, eerste en derde lid, van het Besluit spoorwegpersoneel 2011 dat is 
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beoordeeld door het Ministerie van Infrastructuur & Milieu en dat is gepubliceerd op 

de website van VVRV; 

h. Examenreglement: de meest actuele versie van het onderhavige door de 

Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat vastgestelde examenreglement van 

VVRV dat is gepubliceerd op de website van VVRV 

i. Examenwerk: het door de kandidaat gemaakte examen; 

j. Gecommitteerde: een door VVRV gemachtigde toeziener die (eventueel via 

camerabeelden) controleert of de examinatoren hun beoordelingen volgens de 

daarvoor gestelde regels uitvoeren; 

k. Kandidaat: de persoon die een Theorie- en/of Praktijkexamen wil afleggen bij VVRV 

en die voldoet aan de wettelijke gestelde toelatingsvoorwaarden daarvoor alsmede 

aan de eventuele aanvullende eisen,  gesteld in Uitvoeringsregels voor specifieke 

examens;  

l. Minister: de Minister van Infrastructuur en Waterstaat; 

m. Praktijkexamen: het onderzoek in een praktijksituatie naar de mate waarin een 

Kandidaat voldoet aan de vakbekwaamheidseisen zoals opgenomen in 

Examenprogramma's, daaronder begrepen examens die in een simulatieomgeving 

worden afgenomen;  

n. Examinator: een door VVRV erkende examinator die als zodanig is gecertificeerd en is 

opgenomen in het register VVRV;  

o. Spoorwegwet: Wet van 23 april 2003, houdende nieuwe algemene regels over de 

aanleg, het beheer, de toegankelijkheid en het gebruik van spoorwegen alsmede 

over het verkeer over spoorwegen (Spoorwegwet) of de wetgeving die hiervoor in de 

plaats treedt; 

p. Staatssecretaris: de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat; 

q. Theorie-examen: het onderzoek naar de mate waarin een Kandidaat voldoet aan de 

kenniseisen zoals opgenomen in de Examenprogramma's; 

r. Toezichthouder: de persoon die namens VVRV toezicht houdt op het verloop van het 

Theorie-examen; 

s. VVRV: De Stichting Veiligheid en Vakmanschap Railvervoer, gevestigd te (2713 HX) 

Zoetermeer , ingeschreven in het handelsregister onder nummer 32082763 die door de 

Minister onder andere is gemandateerd om Examenprogramma’s te ontwikkelen en 

uit te voeren. 

 

 

Artikel 2 Reikwijdte 

 

1. Dit Examenreglement is van toepassing op alle door VVRV af te nemen en/of afgenomen 

Theorie- en Praktijkexamens. De Kandidaat en/of de Examenaanvrager wordt/worden 

geacht voorafgaand aan de examenaanvraag kennis te hebben genomen van dit 

Examenreglement. 
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Artikel 3 Onafhankelijkheid en onpartijdigheid 

 

1. VVRV waarborgt de onafhankelijkheid en onpartijdigheid van haar medewerkers, 

toezichthouders, examinatoren, simulatorbedienaars  en Gecommitteerden op de 

volgende wijze: 

a. bij aanstelling verklaart betrokkene onafhankelijk en onpartijdig te zullen werken; 

b. alle betrokkenen hebben VVRV in bezit gesteld van een Verklaring Omtrent 

Gedrag (VOG); 

c. alle betrokkenen hebben een geheimhoudingsverklaring en integriteitsprotocol 

ondertekend; 

d. Gecommitteerden houden toezicht op examens en examinatoren; hiervoor kan 

het gebruik van camerabeelden noodzakelijk zijn. 

e. in arbeidsovereenkomsten zijn onafhankelijkheid en onpartijdigheid opgenomen 

als voorwaarden; 

f. in alle specifieke werkinstructies zijn onafhankelijkheid en onpartijdigheid als 

randvoorwaarde voor de manier van werken opgenomen. 

 

 

Artikel 4 Examenmogelijkheden en examenplanning 

 

1. VVRV stelt Kandidaten in de gelegenheid om aan te tonen dat zij in voldoende mate 

beschikken over de voor de betrokken veiligheidsfunctie vereiste kennis en 

vaardigheden en dat zij ook overigens voldoen aan de aan hen gestelde (voor 

opleiding)eisen. 

2. VVRV hanteert voorwaarden met betrekking tot de plaats en de afnamecondities 

voor de Theorie- en Praktijkexamens. 

3. Indien dringende gevallen VVRV hiertoe nopen, kan VVRV vastgestelde 

examentijdstippen wijzigen. In dergelijke gevallen zal VVRV de Kandidaat en/of de 

Examenaanvrager zo spoedig mogelijk informeren. Partijen zullen in overleg een 

nieuwe examendatum afspreken waarop alsnog het examen kan worden afgelegd. 

 

 

Artikel 5 Aanvraag examen  

 

1.  De Examenaanvrager doet een aanvraag voor het af te leggen examen op de via 

de website van VVRV kenbare wijze. De examenaanvraag dient ten minste twee 

maanden vóór datum examen door VVRV ontvangen te zijn. Komt een aanvraag 

later binnen, dan zal VVRV trachten de aanvraag te honoreren en de uitvoering te 

plannen, daar kan echter geen garantie voor worden gegeven. 

2.  Een inschrijving voor een examen is pas volledig wanneer de Kandidaat en/of de 

Examenaanvrager heeft aangegeven akkoord te gaan met de onder dit artikel, 

eerste lid, genoemde voorwaarden  en na ontvangst van het betrokken examengeld 

door VVRV. 



                                                                                                              
 

PROC exreg 20210929  Examenreglement VVRV 2021 v6 6 

3. Na een volledige en deugdelijke aanvraag van een examen te hebben ontvangen, 

bevestigt VVRV de voor de Kandidaat specifieke exameninformatie schriftelijk aan de 

Examenaanvrager. 

 

 

Artikel 6 Examengeld 

 

1. De Examenaanvrager is het door de Staatssecretaris vastgestelde, via de website van 

VVRV bekendgemaakte examentarief verschuldigd.  

2. VVRV verzendt ter zake van het examengeld een factuur aan de Examenaanvrager. 

Het examengeld dient uiterlijk één maand voorafgaand aan de vastgestelde 

examendatum te zijn voldaan.  

3.  Indien VVRV uiterlijk drie (3) weken vóór de voor het desbetreffende examen 

vastgestelde datum schriftelijk bericht heeft ontvangen dat de Kandidaat niet aan 

het examen of een onderdeel daarvan zal deelnemen, is geen examengeld 

verschuldigd. Reeds ontvangen betalingen worden, verminderd met 

administratiekosten, gerestitueerd.  

4.  Geen restitutie van examengeld vindt plaats indien: 

a. deelname aan het examen geannuleerd wordt binnen drie weken vóór de voor 

het desbetreffende examen vastgestelde datum; 

b. de Kandidaat niet dan wel niet tijdig verschijnt op het examen, tenzij dit het gevolg 

is van aantoonbare overmacht; overmacht als gevolg van ziekte of ongeval wordt 

alleen geaccepteerd indien Kandidaat een medisch attest, uitgeschreven door een 

arts op de dag van ziekte of ongeval  binnen 3 werkdagen bij VVRV bezorgt. 

c. de toegang tot het examen geweigerd wordt omdat de Kandidaat geen geldig  

identificatiedocument  toont of de gegevens op het identificatie document niet 

overeenstemmen met de gegevens op de aanvraag van het examen; 

d. de Kandidaat onrechtmatig handelt of fraude pleegt.  

 

 

Artikel 7 Toelating tot het examen 

 

1. De Kandidaat is vijftien minuten voor aanvang van het examen aanwezig. De 

Kandidaat wordt slechts toegelaten tot het examen indien het verschuldigde 

examengeld tijdig voorafgaand aan het betrokken examen is betaald. 

2.  Om toegelaten te worden tot het examen, dient de Kandidaat zich bovendien ter 

  plaatse te identificeren  door het tonen van: 

  - een geldig Nederlands paspoort, of 

  - een geldige Nederlandse identiteitskaart, of  

  - een geldige ID-kaart of geldig paspoort uit een EER-land (landen die behoren tot de 

    Europese Economische Ruimte), of 

  - Een geldig Nederlands verblijfsdocument (verblijfsvergunning), of  

  - een geldig Nederlands vreemdelingen identiteitsbewijs, 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/identificatieplicht/vraag-en-antwoord/welke-landen-horen-bij-de-europese-unie-eu
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  De toegang tot het examen wordt ontzegd, indien de Kandidaat zich niet op de juiste 

   wijze kan identificeren. VVRV gaat zorgvuldig en met inachtneming van 

  de Algemene  Verordening Gegevensbescherming (AVG) om met de persoons 

  gegevens van de Kandidaat. Gedragsregels zijn vastgelegd in het Privacyreglement 

  van VVRV, dat op de website is opgenomen. 

3. Als bij de aanvraag van een examen onjuiste gegevens zijn verstrekt om tot het 

betrokken examen te worden toegelaten, wordt er geen examen afgenomen, dan 

wel, bij ontdekking achteraf, geen examenuitslag afgegeven. Als pas na afgifte van 

de examenuitslag, eventueel met verstrekking van het certificaat, blijkt van de 

onjuistheid van de door of namens de Kandidaat verstrekte gegevens, wordt de 

uitslag alsnog ongeldig verklaard. Het betreft een frauduleuze handeling als bedoeld 

in artikel 6, vierde lid, onder d.  

4. Onder het verstrekken van onjuiste gegevens valt niet het onopzettelijk maken van 

een fout bij het aanmelden van de identiteitsgegevens van een Kandidaat, zoals een 

vergeten voornaam of foute voorletter. In dergelijke gevallen wordt de Kandidaat 

niet toegelaten tot het examen. Bij ontdekking achteraf worden de gegevens zo 

mogelijk gecorrigeerd; Indien het examen verder conform de regels is verlopen, wijzigt 

de uitslag van het afgelegde examen niet. 

5. Voor toelating tot examens, kan noodzakelijk zijn dat eerst andere examens met goed 

gevolg zijn afgelegd. In de Examenprogramma’s van de respectievelijke examens, is 

vastgelegd of er sprake is van een verplichte volgorde tussen examens en indien dat 

het geval is, wat die volgorde dan is. In het algemeen geldt dat Praktijkexamens pas 

kunnen worden afgelegd indien de Theorie-examens met goed gevolg zijn afgelegd 

en de kandidaat in het bezit is van het certificaat Veiligheidscommunicatie. 

 

 

Artikel 8 Examen  

 

1. Kandidaten nemen tijdens het examen de regels van VVRV en, bij praktijkexamens 

met materieel van of op lokaties van spoorwegondernemingen , de regels van de 

betrokken spoorwegonderneming in acht.  

2.  Omtrent de examenopgaven worden geen mededelingen of inlichtingen van welke 

aard dan ook aan de Kandidaten verstrekt. 

3.  Indien tijdens het examen een fout in de opgaven wordt ontdekt, wordt daarover in 

beginsel geen mededeling aan de Kandidaat gedaan. De Directeur kan ter zake 

anders beslissen. Bij de normering van het werk zal met een fout, zo nodig, rekening 

worden gehouden. 

4.  Examenopgaven mogen voorafgaand aan, gedurende en/of na afloop van het 

examen niet naar buiten worden gebracht.  

5.  Aanwijzingen van de Toezichthouder en/of Examinator, die voor, tijdens en 

onmiddellijk na afloop van het examen gegeven worden, dienen prompt door de 

Kandidaat te worden opgevolgd. 
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6.  Volgt de Kandidaat een of meer aanwijzingen als bedoeld in het vorige artikellid niet 

op, dan kan hij door de Toezichthouder of Examinator worden uitgesloten van 

verdere deelname aan het desbetreffende examen. De uitsluiting heeft tot gevolg 

dat geen uitslag van dat examen wordt vastgesteld. Een Toezichthouder of 

Examinator is voorts bevoegd om een Kandidaat deelname of verdere deelname 

aan het examen te ontzeggen indien deze: 

a. zonder dringende reden (overmacht) meer dan 15 minuten na aanvang van het  

    Theorie examen  of na aanvang van het Praktijkexamen verschijnt,  

    dan wel: 

b. niet over geldige inschrijvingsbescheiden beschikt,  

c. frauduleuze handelingen pleegt, of 

d. het ordelijk verloop van het examen verstoort. 

In dergelijke gevallen worden eventuele examenformulieren door de Toezichthouder 

ingenomen en beslist de Directeur wat de consequentie hiervan is. 

7. Indien voor de beoordeling van de examinator door een gecommitteerde 

  camerabeelden dienen worden gemaakt en/of opgenomen tijdens een examen, 

  dan dient de kandidaat hiermee in te stemmen en een schriftelijke verklaring 

  tekenen.  

  De kandidaat kan aangeven of de beelden ook voor opleidingsdoeleinden mogen 

  worden gebruikt. Geeft de kandidaat daarvoor geen toestemming, dan vernietigt 

  VVRV de camerabeelden direct na de beoordeling van de betreffende examinator. 

  Overigens zal VVRV er alles aan doen om niet de kandidaat, maar alleen de 

  examinator in beeld te brengen en alle privacy regels respecteren en uitvoeren.    

8.  De duur van een examen is zodanig dat de Kandidaat redelijkerwijs voldoende tijd 

heeft om de vragen te beantwoorden en/of zijn kennis en kunde te tonen.  

 

 

Artikel 9  Fraude 

 

1.  Onder fraude wordt verstaan elk handelen of nalaten van een Kandidaat, waardoor 

een juist oordeel over zijn kennis, inzicht en vaardigheden of die van andere 

Kandidaten geheel of gedeeltelijk onmogelijk wordt. Als fraude wordt in elk geval 

maar niet uitsluitend aangemerkt het niet voldoen aan de richtlijnen en eisen voor de 

Kandidaten die door VVRV in onder meer dit Examenreglement zijn vastgesteld. 

2.  Indien de Kandidaat bij het afleggen van het Theorie- en/of Praktijkexamen fraudeert, 

kan het betrokken examen worden afgebroken. De Kandidaat die tijdens het 

afleggen van het examen fraudeert, kan worden uitgesloten van verdere deelname 

aan het betrokken examen.  

3.  Wanneer fraude wordt geconstateerd of vermoed, wordt dit door de Toezichthouder 

of Examinator gemeld aan de (Directeur van de) VVRV. Bij gebruik van niet 

toegestaan materiaal kan dit door de Toezichthouder in beslag worden genomen en 

worden overgedragen aan VVRV. 
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4.  De (Directeur van) VVRV stelt vast of er daadwerkelijk sprake is van fraude en deelt 

de Kandidaat en/of Examenaanvrager schriftelijk zijn besluit hieromtrent en de 

eventuele sancties mee, onder vermelding van de bezwaarmogelijkheid bij  de 

Staatssecretaris en beroepsmogelijkheden conform de Awb. 

5.  De Directeur beslist niet dan nadat hij de Kandidaat en de Toezichthouder of 

Examinator heeft gehoord, althans daartoe in de gelegenheid heeft gesteld. 

6.  Fraude wordt door de (Directeur van) VVRV in ieder geval bestraft met het ongeldig 

verklaren van het betrokken examen. Indien de Kandidaat reeds eerder gefraudeerd 

heeft en hiervoor een berisping of sanctie heeft gekregen, kan volledige uitsluiting 

van deelname aan alle verdere examens volgen.  

7. Als de onrechtmatigheid of het bedrog pas na afloop van de beoordeling van 

vakbekwaamheid wordt ontdekt, wordt geen uitslag van de beoordeling verstrekt of 

wordt een eventueel reeds verstrekte uitslagbrief of verstrekt certificaat ingetrokken. 

De reden van intrekking wordt door VVRV schriftelijk meegedeeld aan de Kandidaat, 

diens werkgever, de opleidingsinstelling en de eventuele Examenaanvrager.  

8. De Kandidaat kan tegen de beslissing van de Directeur bezwaar maken conform de 

Awb bij de Staatssecretaris en, indien de juistheid van de door VVRV gevolgde 

procedure door hem betwist wordt, in beroep gaan bij de Bestuursrechter. 

 

 

Artikel 10 Beoordeling examens 

 

1.  De beoordeling van de examens geschiedt aan de hand van tevoren vastgestelde  

normen, die zijn vastgelegd in de Examenprogramma’s. In voorkomende gevallen 

geschiedt de beoordeling naar aanleiding van een achteraf vastgestelde, 

noodzakelijke correctie op deze normen door het College van Deskundigen. 

2.  Theorie-examens worden beoordeeld door een door VVRV aangewezen examinator .  

3. De Directeur ziet erop toe dat alle examinatoren dezelfde, vooraf vastgestelde, 

normen aanleggen bij hun beoordeling van het examen. 

4.  De wijze van beoordeling is zodanig dat de Kandidaat kan nagaan hoe de uitslag 

van zijn examen tot stand is gekomen. 

 

  

Artikel 11 Uitslag Theorie- en Praktijkexamens 

 

1. De examenuitslag worden uitgedrukt in de volgende mogelijkheden: 

- onvoldoende 

- voldoende. 

Indien de Kandidaat de kwalificatie ‘onvoldoende’ krijgt, heeft hij het examen niet 

behaald, bij een voldoende is hij geslaagd. Behaalde scoringspercentages of 

behaalde aantallen punten worden niet bekend gemaakt.  

2. De Examenaanvrager ontvangt binnen zeven  werkdagen na het afleggen van het 

examen een resultaatbrief en, indien de Kandidaat is geslaagd, tegelijkertijd een 
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certificaat waarop de positieve examenuitslag is vermeld. De Examenaanvrager zorgt 

voor de spoedige verstrekking van een afschrift van de examenuitslag en, indien van 

toepassing, het certificaat, aan de Kandidaat.  

3. De examenuitslag is een beoordeling als bedoeld in artikel 50, eerste en tweede lid, 

van de Spoorwegwet. 

 

 

Artikel 12 Inzagerecht 

 

1.  Gedurende 30 dagen na de bekendmaking van de uitslag van het examen kan de 

Kandidaat op zijn verzoek inzage krijgen in zijn beoordeelde werk, voor zover het de 

foutief beantwoorde vragen uit het theorie examen betreft. Voor de inzage is een 

vergoeding verschuldigd. Inzage is alleen mogelijk indien de kandidaat een 

onvoldoende voor het examen heeft behaald. 

2. Bij de Praktijkexamens (inclusief simulatie examens) krijgt de kandidaat desgewenst 

toelichting op de examenuitslag van of namens de examinator,  uiterlijk binnen zeven 

werkdagen na het afleggen van het examen. 

3.  Gedurende de in het eerste lid van dit artikel genoemde termijn kan de Kandidaat 

kennis nemen van de door hem of haar foutief beantwoorde vragen en opdrachten 

van het door hem of haar afgelegde examen.  

4. Het is niet toegestaan de vragen, de opdrachten en/of het beoordeelde werk te 

kopiëren, scannen, fotograferen, over te schrijven of anderszins te vermenigvuldigen, 

noch is het toegestaan vragen, opdrachten en/of het beoordeelde examenwerk uit 

het VVRV kantoor mee te nemen.  

5.  Tassen, jassen, telefoons, iPads, laptops of vergelijkbare apparatuur dient de 

Kandidaat tijdens de inzage achter te laten op de administratie van VVRV of op een 

andere daartoe aangewezen plaats zoals een garderobe of een kluis. 

6.  De Kandidaat heeft 30 minuten de tijd om het beoordeeld werk in te zien op een 

door de VVRV aangewezen locatie, onder toezicht door VVRV.  

7.  Aantekeningen die de Kandidaat tijdens de inzage maakt, kunnen worden 

gecontroleerd door een medewerker van VVRV. De Kandidaat mag geen 

aantekeningen maken, of wijzigingen aanbrengen op het beoordeeld examenwerk 

dat hij ter inzage heeft. 

8.  Het examenwerk kan alleen worden ingezien door de Kandidaat zelf. De Kandidaat 

dient zich voorafgaand aan de inzage te identificeren zoals omschreven in artikel 7, 

tweede lid . 

9.  Het Examenwerk van de Kandidaten wordt door VVRV bewaard gedurende een 

termijn van twee (2) jaar na de dag waarop het examen is afgenomen, met 

uitzondering van de uitslagen van de examens, die twintig (20) jaar worden bewaard. 

Daarna kan VVRV het examenwerk zonder nadere aankondiging vernietigen.  
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Artikel 13 Bezwaar en beroep, verzoek tot herziening van de examenuitslag 

 

1. De Kandidaat die het niet eens is met de uitslag van het examen kan binnen vijf weken 

na de dag waarop de resultaatbrief is ontvangen, schriftelijk een met redenen omkleed 

verzoek tot herziening van de examenuitslag bij het College van Deskundigen indienen. 

Dit betreft enkel een heroverweging ten aanzien van het kennen en kunnen van de 

kandidaat. 

2. Artikel 8.4 juncto artikel 7.1, eerste lid Awb is van toepassing. Dit betekent dat bezwaar en 

beroep niet mogelijk is tegen de beoordeling van het kennen of kunnen van een 

kandidaat. Noch is bezwaar en beroep mogelijk op de vaststelling van opgaven, 

beoordelingsnormen of nadere regels voor de examinering en toetsing, zoals 

bijvoorbeeld examenprogramma’s. 

3. Het verzoek tot herziening van de examenuitslag wordt ondertekend en bevat ten 

minste: 

a. de naam en het adres van de Kandidaat; 

b. de specificatie van het examen dat door hem is afgelegd en de datum 

waarop het betrokken examen is afgelegd; 

c. een dagtekening; 

d. een omschrijving van de motivatie voor het verzoek tot herziening. 

4. Een verzoek tot herziening is tijdig ingediend indien het voor het einde van de termijn 

genoemd in het eerste lid van dit artikel is ontvangen door het College van Deskundigen. 

Het College van Deskundigen hoeft verzoeken tot herziening die te laat zijn 

binnengekomen niet te behandelen. 

5. Het College van Deskundigen neemt binnen twee maanden na ontvangst van een 

verzoek tot herziening een beslissing.  

6. Het eerste en tweede lid zijn van overeenkomstige toepassing op een besluit inzake 

erkenning als examinator en een besluit inzake erkenning van EU beroepskwalificaties. 

7. VVRV heeft een interne klachtregeling, betreffende de taken die VVRV in mandaat, 

volmacht en machtiging uitvoert. Deze klachtregeling borgt dat eenieder het recht heeft 

om over de wijze waarop VVRV taken uitvoert en zich jegens hem of haar in een 

bepaalde aangelegenheid heeft gedragen, een klacht in te dienen bij VVRV. Deze 

klachtregeling is opgenomen op de website van VVRV. 

 

 

Artikel 14 Herkansing 

 

1. Voor een herexamen gelden dezelfde voorwaarden als voor een eerste examen.  

2. Op de website van VVRV wordt de Kandidaat gewezen op het inzagerecht als bedoeld 

in artikel 12 en op de mogelijkheid tot het indienen van een verzoek tot herziening of een 

klacht bij het College van Deskundigen, als bedoeld in artikel 13. 

3. Een Kandidaat mag een Theorie- en/of Praktijkexamen  herkansen, met minimaal twee 

weken tussen het eerste examen en de eerste herkansing.  
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4. Een Kandidaat kan een tweede maal herkansen. In voorkomende gevallen dient de 

Kandidaat binnen vijf weken na de eerste herkansing schriftelijk een gemotiveerd verzoek 

bij VVRV in te dienen, voorzien van naam, adres en woonplaats, een verklaring van de 

opleider en werkgever (indien kandidaat reeds in dienst is bij een Werkgever in de 

spoorsector) en een opleidingsplan. Tussen de eerste en tweede herkansing zit minimaal 

een maand.  

5. Indien de Kandidaat na deze drie (3) examenkansen geen voldoende heeft behaald,  

wordt de kandidaat voor twee jaar na het laatste examen voor de betreffende 

veiligheidsfunctie uitgesloten van deelname aan examens voor die veiligheidsfunctie.  

6. Na twee jaar kan de Kandidaat theorie en praktijk (simulatie) examens voor de 

betreffende veiligheidsfunctie opnieuw afleggen, de Kandidaat moet dan alle examens 

voor die betreffende veiligheidsfunctie opnieuw afleggen. Lid 1 tot en met 5 van dit 

artikel zijn van toepassing. 

 

 

Artikel 15 Misbruik examens 

 

Het examen is een op zichzelf staande beoordeling van vakkennis en vakbekwaamheid. 

Een persoon die een examen eenmaal succesvol heeft afgerond en voor de betrokken 

functie is gecertificeerd, kan voor de betrokken veiligheidsfunctie het desbetreffende 

examen niet opnieuw afleggen. Het is niet toegestaan de examinering te gebruiken bij twijfel 

over het functioneren van een medewerker of bij arbeidsconflicten.  

 

 

Artikel 16 Kandidaten met een functiebeperking 

 

1. Voor zover mogelijk wordt aan Kandidaten met een functiebeperking de gelegenheid 

geboden het examen af te leggen op een zoveel mogelijk aan de individuele 

functiebeperking aangepaste wijze.  

2. Kandidaten met een functiebeperking die examens af willen leggen op een zoveel 

mogelijk aan hun individuele functiebeperking aangepaste wijze, kunnen hiertoe een 

schriftelijk verzoek richten aan de (Directeur van) VVRV, zo vroeg mogelijk, maar ten 

minste vier  weken voor het eerste af te leggen examen.     

3. Bij dit verzoek is altijd een deskundigen verklaring bijgevoegd betreffende de beperking, 

veelal zal dat een medisch attest zijn dat niet langer dan één maand voor het verzoek is 

afgegeven. 

4. De (Directeur van) VVRV wint zo nodig deskundig advies, specifiek gericht op de 

betreffende functiebeperking, in, alvorens te beslissen. De (Directeur van) VVRV bepaalt 

in dergelijke gevallen of, en zo ja op welke wijze, het examen zal worden afgelegd.  

5. De meerkosten van een op aangepaste wijze af te leggen examen zijn voor rekening van 

de Examenaanvrager.  
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II Theorie-examen 

 

Artikel 17 Vorm en inhoud Theorie-examens 

 

1.  Het door de Staatssecretaris beoordeelde en vervolgens door VVRV vastgestelde 

Examenprogramma vermeldt op welke wijze de Theorie-examens worden 

afgenomen. Ook vermeldt het Examenprogramma wat de vakbekwaamheidseisen 

zijn.  

2.  De Theorie-examens worden uitsluitend afgenomen in de Nederlandse taal. 

3. De Theorie-examens worden opgesteld door deskundigen van of namens VVRV.  

4.  Voor  Theorie-examens van veiligheidsfuncties die bestaan uit meerdere modules 

geldt dat deze modules  alle binnen één  jaar moeten zijn afgerond.  

 

 

Artikel 18 Verloop Theorie-examen 

 

1.  VVRV draagt er zorg voor, dat ten behoeve van de schriftelijke examinering 

voldoende Toezichthouders worden aangewezen die erop toezien dat het Theorie-

examen in goede orde verloopt.  

2.  Laatkomers worden tot een Theorie-examen toegelaten tot ten hoogste vijftien  

minuten na de aanvang van het examen. Indien een Kandidaat door overmacht niet 

binnen deze tijdslimiet aanwezig kan zijn, beslist de Toezichthouder of de Kandidaat 

alsnog tot het examen wordt toegelaten. De alsnog toegelaten Kandidaat levert in 

alle gevallen zijn werk in op het vastgestelde eindtijdstip dat ook voor de andere 

Kandidaten geldt. Bij een onvoldoende examenresultaat  levert de verlate 

aankomsttijd geen overmacht op die tot een extra herkansing leidt.  

3.  Kandidaten mogen de zaal waar het examen wordt afgenomen niet verlaten binnen 

vijftien  minuten na aanvang van het Theorie-examen.  

4.  Nadat de eerste Kandidaat de zaal heeft verlaten, worden geen laatkomers meer tot 

het examen toegelaten.  

5.  Gedurende het Theorie-examen is het de Kandidaat niet geoorloofd het examen te 

onderbreken en/of het examenlokaal te verlaten zonder toestemming van de 

Toezichthouder.  

6.  Kandidaten zijn verplicht hun tassen, jassen en elektronische apparatuur zoals GSM-

apparaten, smartphones, andere datadragers en / of opname- en 

registratieapparatuur bij aanvang van het examen in te leveren bij de Toezichthouder 

of achter te laten op een daarvoor bestemde plaats, zoals een garderobe of een 

kluisje. 

7.  Kandidaten die tijdens het examen in het bezit blijken te zijn van elektronische 

apparatuur zoals GSM-apparaten, smartphones, andere datadragers en/of opname- 

en registratieapparatuur worden uitgesloten van verdere deelname aan het 

desbetreffende examen. In voorkomende gevallen is artikel 9 (Fraude) van 

toepassing.  
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8.  Ten behoeve van het Theorie-examen kunnen door VVRV aanvullende richtlijnen 

worden vastgesteld met betrekking tot het gebruik van materialen, apparatuur en 

hulpmiddelen zoals het gebruik van rekenapparatuur. 

9. Indien zich tijdens het Theorie-examen onregelmatigheden of verstoringen voordoen 

waarvan een Kandidaat zodanig last heeft dat deze mogelijk van invloed zijn op het 

examenresultaat, dient de Kandidaat dit tijdens het Theorie-examen te melden aan 

de Toezichthouder, die deze melding zal registreren. De (Directeur van) VVRV stelt in 

samenspraak met de Toezichthouder vast of er sprake is geweest van een zodanige 

onregelmatigheid of verstoring, dat dit consequenties moet hebben voor de 

geldigheid van het examen ; VVRV deelt de Kandidaat en/of Examenaanvrager haar 

besluit hieromtrent en de eventuele gevolgen daarvan mee. Met niet tijdens het 

Theorie-examen gemelde onregelmatigheden of verstoringen wordt bij de 

beoordeling geen rekening gehouden.  

10. De Kandidaat krijgt na afloop van het examen de gelegenheid een 

evaluatieformulier in te vullen dat betrekking heeft op het afgelegde examen. 

 

 

III. Praktijkexamen  

 

Artikel 19 Aanvraag Praktijkexamen 

 

Voor alle Praktijkexamens moeten er tijdig voorafgaand aan het examen, afspraken met 

VVRV gemaakt  worden, onder meer betreffende de locatie waar het Praktijkexamen kan 

plaatsvinden. Deze afspraken moeten schriftelijk vastgelegd en bevestigd worden alvorens 

het examen kan plaatsvinden. 

Of een bepaalde locatie geschikt is om een Praktijkexamen af te leggen, beslist (de 

Directeur van) VVRV, waarbij de gestelde eisen in de Examenprogramma’s en nadere 

Uitvoeringsregels leidend zijn. 

 

 

Artikel 20 Voorwaarde toelating Praktijkexamen 

 

1.  Een Praktijkexamen moet worden afgelegd binnen één jaar na het slagen van de 

Kandidaat voor de laatste module van het Theorie-examen.  

2.  Tijdens het Praktijkexamen voldoen de Examinator en een mogelijk aanwezige 

Gecommitteerde aan alle wettelijke en reglementaire (veiligheids)vereisten waaraan 

de betrokken veiligheidsfunctionaris moet voldoen. Ditzelfde geldt voor de 

Kandidaat, met dien verstande, dat hij nog niet hoeft te beschikken over het 

certificaat waarvoor hij het Praktijkexamen aflegt.  

3. De Kandidaat is tenminste vijftien minuten voor aanvang van het vastgestelde 

starttijdstip van het Praktijkexamen aanwezig. Indien de Kandidaat pas na het 

vastgestelde starttijdstip van het Praktijkexamen arriveert, wordt deelname aan het 

Praktijkexamen hem in principe ontzegd. De Examinator beslist hierover. 
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Artikel 21 Verloop Praktijkexamen 

 

1.  Praktijkexamens worden afgenomen door Examinatoren op de wijze zoals beschreven 

in het Examenprogramma.  

2.  Het Praktijkexamen wordt afgenomen in de Nederlandse taal. 

3.  VVRV kan besluiten een Gecommitteerde bij het Praktijkexamen te stellen. 

4. De Kandidaat krijgt na afloop van het examen de gelegenheid een evaluatie 

 formulier in te vullen dat betrekking heeft op het afgelegde examen. 

 

 

Artikel 22 Uitslag Praktijkexamen 

 

De uitslag van een Praktijkexamen wordt vastgesteld door VVRV aan de hand van het 

oordeel van de Examinator zoals vastgelegd op de beoordelingslijst behorende bij het 

Praktijkexamen. 

 

 

IV  Slotbepalingen 

 

Artikel 23 Afwijken van het Examenreglement 

 

In een bijzondere situatie kan het bestuur van VVRV afwijken van het gestelde in dit 

Examenreglement. Besluiten die zij in dit verband neemt, zal zij desgevraagd motiveren.  

 

 

Artikel 24 Actualisatie 

 

Indien daartoe aanleiding is, actualiseert VVRV dit Examenreglement. Op de website van 

VVRV is de meest actuele versie van het Examenreglement te vinden. 

 

 

Artikel 25 Vangnetbepaling 

 

In gevallen waarin dit Examenreglement niet voorziet, beslist de Directeur na eventuele 

betrokkenen te hebben gehoord. 

 

 

Artikel 26  Inwerkingtreding 

 

Dit Examenreglement kan worden aangehaald als: ‘Examenreglement Stichting VVRV 2021 

v6’. Het treedt in werking op 1 november 2021. 


