
                                                                                     

Uitvoeringsregels Praktijkexamen Machinist 

Versie 4.3 –  22 mei 2014 

Pagina 1 van 4 
 

PROC uitv 20140521 PEX uitvoeringsregels versie 4.3.docx 
 

Uitvoeringsregels:  

Operationele afspraken praktijkexamens machinist 

 

Aanmelden examens 

1) Het aanmelden van een praktijkexamen machinist: 

 

a) Na de aanmelding conform het Examenreglement, meldt de spoorvervoerder 

(“SVV”) uiterlijk zeven werkdagen voorafgaand aan het geplande 

praktijkexamen machinist, zowel de aspirant-machinist als de betrokken 

praktijkexaminator aan bij VVRV (“VVRV”) en geeft daarbij aan op welke dag, 

tijden en locatie het praktijkexamen start en eindigt. 

 

b) De kandidaat aspirant-machinist kan pas deelnemen aan het praktijkexamen 

als hij/zij kan aantonen dat hij/zij beschikt over: 

i) Certificaat Vergunning 

ii) Certificaat Basiskennis 

iii) Document (VVRV of BTC) voldoende Kennistoets Reizigers en/of Goederen 

iv) Certificaat Veiligheidscommunicatie 

v) Document m.b.t. geldige Wegbekendheid 

vi) Document m.b.t. geldige Materieelbekendheid 

 

2) Het aanmelden van een praktijkexamen bij spoorvervoerder SVV door een 

praktijkexaminator afkomstig van een andere spoorwegonderneming (“SO”): 

  

a) Het gestelde in de praktijkexamenovereenkomst art 5.1.(verklaring 

Spoorvervoerder) is onverkort van toepassing, te weten: de spoorvervoerder 

(SVV) die het examen in eigen bedrijf wenst af te nemen en daarvoor de 

praktijkexaminator in dienst bij SO wenst in te zetten, verklaart dat de 

praktijkexaminator bevoegd is om bij SVV praktijkexamens af te nemen. 

Hiervoor stelt VVRV een standaardverklaring ter beschikking waarin alle 

punten uit artikel 5.1 van de overeenkomst praktijkexamens terugkomen. SVV 

vult deze verklaring over de praktijkexaminator in en levert deze ingevulde en 

ondertekende verklaring aan VVRV. 

 

b) Voorafgaand aan  praktijkexamens door een praktijkexaminator van 

spoorwegonderneming SO bij spoorvervoerder SVV heeft overleg plaats  

tussen SO, SVV en VVRV, om alle relevante bijzondere  aandachtspunten 

door te spreken, opdat hierover geen misverstanden kunnen bestaan. 
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Daarbij zullen in elk geval de competenties van de praktijkexaminator met 

betrekking tot de beveiligingssystemen en de bevoegdheid ten aanzien van  

Reizigers/Goederen (zie punten 3c en 3d) aan de orde komen.  

In het (openbare) register van VVRV staan de bevoegdheden van de 

praktijkexaminatoren vermeld.  

 

Praktijkexaminator 

 

3) De noodzakelijke kennis van materieel en wegbekendheid (zie artikel 5 van de 

praktijkexamenovereenkomst). 

 

a) Conform Besluit 2011/765/EU (artikel 8 en 9) hoeft de praktijkexaminator niet te 

beschikken over specifieke (aantoonbare) materieel en wegbekendheid, 

aangezien de ritverantwoordelijke machinist over de specifieke materieel en 

wegbekendheid beschikt.  

 

b) De praktijkexaminator bereidt zich voor op het praktijkexamen, zodat hij/zij 

over voldoende wegbekendheid en materieelkennis beschikt, om de 

kandidaat machinist die het examen aflegt, goed te kunnen beoordelen. 

 

c) De praktijkexaminator beschikt over aantoonbare competenties met 

betrekking tot de beveiligingssystemen die functioneren op de trajecten 

waarop het praktijkexamen wordt afgenomen: ETCS / ATB EG / ATB NG / ATB E 

/ TPRB. 

 

d) De praktijkexaminator is bevoegd examen af te nemen, conform de 

vermelding op het Certificaat Praktijkexaminator Machinist. De 

praktijkexaminator met de toevoeging “Reizigers” op het certificaat is alleen 

bevoegd ‘reizigers praktijkexamens’ af te nemen. De praktijkexaminator met 

de toevoeging “Goederen” op het certificaat is alleen bevoegd ‘goederen 

praktijkexamens’ af te nemen. De praktijkexaminator met de toevoeging 

“Reizigers” en “Goederen” op het certificaat is bevoegd om zowel ‘reizigers’ 

als ‘goederen’ praktijkexamens af te nemen. 

 

e) In aanvulling op artikel 5.1 b van de praktijkexamenovereenkomst, geldt dat 

praktijkexaminatoren van spoorvervoerder SVV, die uitsluitend praktijkexamen 

afnemen bij het eigen bedrijf SVV, in plaats van de EU-machinistenvergunning 

en een geldig bevoegdheidsbewijs, tot uiterlijk 1 mei 2017 ook kunnen 

examineren met een geldige bedrijfspas geldig voor SVV. 

 

f) De praktijkexaminator draagt de verstrekte VVRV badge met naam en 

functie, alsmede het verstrekte VVRV veiligheidsvest zichtbaar tijdens het 
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praktijk examen. 

 

Ritverantwoordelijke machinist 

 

4) Eisen die worden gesteld aan de ritverantwoordelijke machinist, die 

verantwoordelijk is voor de spoorwegveiligheid tijdens de praktijkexamenrit: 

 

a) De spoorvervoerder SVV stelt een voor de praktijkexamenrit bevoegde en 

door haar geschikt geachte ritverantwoordelijke machinist aan voor het 

praktijkexamen bij SVV.  

 

b) Ook indien er sprake is van een praktijkexamen bij spoorvervoerder SVV door 

een praktijkexaminator van spoorwegonderneming SO, stelt de 

spoorvervoerder SVV een door haar geschikt geachte en bevoegde 

ritverantwoordelijke machinist aan voor het praktijkexamen.  

 

c) De ritverantwoordelijke machinist beschikt in elk geval over specifieke 

materieelkennis en wegbekendheid. 

 

d) Indien de ritverantwoordelijke machinist niet (meer) aanwezig is/kan zijn, 

eindigt het praktijkexamen. VVRV verbiedt de praktijkexaminator uitdrukkelijk 

om de taak van ritverantwoordelijke machinist op zich te nemen, zonder 

enige uitzondering.  

 

Gecommitteerde  

 

5) De eventuele inzet van een gecommitteerde tijdens een praktijkexamen en de 

manier waarop, wordt in voorkomende gevallen gecommuniceerd met 

betrokken SVV en/of SO. 

 

Spoorvervoerder SVV 

 

6) Spoorvervoerder SVV verklaart dat de inhoud van het Protocol zoals genoemd in 

artikel 5.1 h van de praktijkexamenovereenkomst (functies, taken, 

bevoegdheden en verantwoordelijkheden) bekend is bij en verstrekt is aan: 

- de praktijkexaminator van SVV (of ingehuurd bij spoorwegonderneming SO) 

- de ritverantwoordelijke machinist van SVV 

- de kandidaat-machinist die het praktijkexamen aflegt. 

Waar noodzakelijk heeft spoorvervoerder SVV bovendien de door haar 

gemaakte Risico Inventarisatie & Evaluatie besproken met cq. ter hand gesteld 

aan bovengenoemde personen.  
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7) Het gestelde in de praktijkexamenovereenkomst onder art 5.1 lid f (de 

toestemming in de zin van artikel 36 lid 2 Besluit Spoorverkeer om zich als 

praktijkexaminator met een door de spoorvervoerder ter beschikking gestelde, 

begeleidend machinist in de bestuurderscabine van de trein te bevinden), wordt 

door SVV uitgevoerd op een wijze die past bij haar eigen veiligheidsbeheers-

systeem en door de Inspectie Leefomgeving en Transport wordt geaccepteerd.  

 

Aanloop tot en afloop van praktijkexamen 

 

8) Voorafgaand aan het praktijkexamen vindt er op initiatief van de 

praktijkexaminator een gesprek plaats met de aspirant machinist, de 

ritverantwoordelijke machinist en de praktijkexaminator. Het doel van dit gesprek 

is dat de praktijkexaminator in het kort de functies, taken, bevoegdheden en 

verantwoordelijkheden, zoals vermeld in het protocol, toelicht en dat de 

ritverantwoordelijke machinist een geheimhoudingsverklaring ondertekent, 

waarbij de ritverantwoordelijke machinist zich verplicht geheimhouding te 

betrachten met betrekking tot alles wat hem/haar in het kader van zijn/haar 

functie tijdens de praktijkexamenrit bekend is geworden en waarvan 

bekendmaking de aspirant machinist, de praktijkexaminator, de spoorvervoerder 

SVV, de spoorwegonderneming SO en/of VVRV nadeel of schade kan opleveren 

of redelijkerwijs zou kunnen opleveren. 

 

9) Na afloop van het praktijkexamen vindt er op initiatief van de praktijkexaminator 

een eindgesprek plaats met de aspirant machinist, waarbij de uitslag van het 

praktijkexamen wordt medegedeeld. 

 

10) De praktijkexaminator verstrekt aan de aspirant machinist een verklaring waarin 

vermeld staat of de kandidaat geslaagd/gezakt is. Indien de kandidaat is gezakt, 

geeft de praktijkexaminator in deze verklaring aan, welke onderdelen van het 

praktijkexamen onvoldoende waren en geleid hebben tot de onvoldoende 

beoordeling. VVRV geeft geen inzage in de ingevulde praktijkbeoordelingslijst. 

 

11) De praktijkexaminator zorgt dat de praktijkbeoordelingslijst van het 

praktijkexamen na afloop van het praktijkexamen zo spoedig mogelijk in het bezit 

komt van VVRV.  Hiervoor wordt de praktijkbeoordelingslijst per email verzonden. 

 

Aldus vastgesteld door het College van Deskundigen VVRV in september 2013 

Aangepast op 21 mei 2014 in verband met wijziging aanmeld adres examens. 


