F10 Examenreglement VCA-examens

1. Begrippen
CBEX
CBT
VCA
eX:plain
Examencommissie
Examencentrum
Examenleider
Identiteitsbewijs

Schriftelijk

Centraal Bureau Examens B.V.
Computer Based Testing
VGM Checklist Aannemers. Het door de SSVV in stand gehouden veiligheidskeurmerk.
Organisatie die in opdracht van de SSVV uitvoering geeft aan de organisatie VCA Infra.
De commissie die toeziet op de inhoud van de VCA-examens.
CBEX, dat krachtens een overeenkomst het recht verkregen heeft om VCA-examens af te
nemen en VCA-diploma’s te verstrekken.
De functionaris van CBEX die is aangewezen als de verantwoordelijke persoon voor de
goede gang van zaken tijdens het examen conform de regelgeving.
Wel geldig:

Een paspoort of een geldig buitenlands reisdocument.

Een rijbewijs, identiteitskaart, vreemdelingendocument of vreemdelingenpas,
afgegeven door een Nederlandse overheidsinstantie.
Niet geldig:

Alle hierna genoemde documenten, afgegeven in een ander land: een rijbewijs,
identiteitskaart, vreemdelingendocument of vreemdelingenpas.
De geldigheidsduur van een identiteitsbewijs mag op de examendatum niet zijn verlopen.
Onder schriftelijk wordt verstaan verzending per brief, drukwerk of elektronisch bericht.

2. VCA Infra
2.1 Het bevoegd gezag van VCA Infra stelt de rechten en plichten van de kandidaat vast.
2.2 Het bevoegd gezag van VCA Infra bepaalt de wijze waarop een examencentrum het examen mag aanbieden
en afnemen.
2.3 In gevallen waarin deze regeling niet voorziet, beslist het bevoegd gezag van VCA Infra.

3. Vaststelling examen
De examens worden door de Examencommissie of de Waarborgcommissie vastgesteld.

4. Voorbereiden examenafname en identiteitsbewijs
4.1 De kandidaat wordt voor het examen opgeroepen.
4.2 De geldigheidsduur van een identiteitsbewijs mag op de examendatum niet zijn verlopen.
Kandidaten die opgenomen zijn in een detentiecentrum en niet beschikken over een legitimatiebewijs, dienen
zich te legitimeren met een (detentie)verklaring voorzien van een (recente en gelijkende) foto van de
kandidaat.

5. Onregelmatigheden tijdens examenafname
5.1 De kandidaat die bedrog of enige onregelmatigheid pleegt voor of tijdens het examen, kan van deelname aan
het examen worden uitgesloten.
5.2 De examenleider doet door middel van een proces-verbaal verslag aan VCA Infra van bedrog of
onregelmatigheden.
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6. Vaststelling van de uitslag
6.1 Het examenwerk is eigendom van het examencentrum en wordt gedurende één jaar, gerekend vanaf de
examendatum, bewaard. Indien er een bezwaarschrift is ingediend, zal de bewaartermijn van het
examenwerk waarop het bezwaar zich richt worden verlengd zolang als dat nodig is.
6.2 De kandidaat kan bezwaar aantekenen tegen de wijze waarop een examen is afgenomen of tegen de
beoordeling en de uitslag. Hij dient hiertoe binnen zes weken nadat de uitslag is meegedeeld een
gemotiveerd bezwaarschrift in bij het examencentrum. VCA Infra deelt binnen zes weken na ontvangst van
het bezwaarschrift haar besluit mee aan het examencentrum. De examenkosten van een kandidaat die
gedurende de bezwaarprocedure opnieuw examen aflegt worden door CBEX niet vergoed, ook niet in het
geval het bezwaar wordt toegekend.
6.3 Een kandidaat die een diploma of certificaat heeft behaald, staat geregistreerd in het diplomaregister. Dit
register kan worden gebruikt voor verificatiedoeleinden. De volgende kandidaatsgegevens worden
geregistreerd: Voorletters, Achternaam, Geboortedatum.

7.

Rechten en plichten van de examenkandidaten

1.
2.
3.
4.

De examentijd is voor B-VCA 60 minuten en voor B-VCA-voorlees, VOL-VCA en VIL-VCU 75 minuten.
Uw originele legitimatiebewijs dient zichtbaar op de tafel te liggen tijdens het examen.
Jassen, tassen en overige buitenkleding mag u niet bij u hebben in de examenruimte.
U mag tijdens het examen geen communicatieapparatuur, audio- en/of video-opnameapparatuur in uw bezit
hebben. Blijkt tijdens het examen dat u toch in bezit bent van apparatuur of uw ingeleverde apparatuur is niet
uitgeschakeld, dan wordt uw examen ongeldig verklaard.
Tijdens het examen mag u geen hoofddeksel op hebben.
Tijdens het examen mag u de examenzaal niet verlaten.
Alleen kandidaten met een onvoldoende resultaat kunnen het examen inzien, binnen zes weken nadat de
uitslag is bekendgemaakt. Wanneer u dat wenst, kunt u contact opnemen met CBEX.
Uw examen wordt ongeldig verklaard bij o.a. identiteitsfraude, manipulatie computerprogramma, fraude in
geval van afkijken, voorzeggen of anderszins.
Wanneer u gegronde bezwaren hebt tegen de inhoud van het examen, moet u dit binnen 24 uur schriftelijk
melden aan CBEX. U kunt hiervoor een klachtenformulier vragen aan de examenleider.
Naast uw originele legitimatiebewijs mogen alleen de documenten op tafel liggen die door de examenleider
verstrekt zijn.
U kunt inloggen in het systeem door uw ‘login’ en ‘wachtwoord’ in te vullen. Controleer of u de juiste
inloggegevens hebt ontvangen door in het scherm uw naam en/of kandidaatcode te controleren. Is dit niet
het geval, vraag de examenleider om een extra controle uit te voeren.
Rechts bovenaan het scherm kunt u zien hoeveel tijd u nog hebt.
U kunt een vraag ‘Markeren’, zodat u deze later nog een keer kunt nakijken.
Na afloop kunt u de toets afsluiten, zodat u de uitslag van het examen ziet. De examenleider sluit het
examen verder af.
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8.
9.
10.
11.
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