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Aan: Examencentra en Opleiders 
Van: VCA Infra, Jeannette Schuddeboom 
Datum:  31 oktober 2019 
Betreft:  Procedure rondom het aanvragen van papieren examens voor VCA en SOG: 4 t/m 12  

januari 2020 
 
 

Context 
 
Vanwege de overgang naar QMP On Demand is het vanaf vrijdag 3 januari 19.00 tot zondag 12 
januari 19.00 niet mogelijk om CBT-examens af te nemen. Op verzoek van SSVV is de inzet van 
papieren noodexamens in deze periode mogelijk. In deze toelichting wordt aangegeven op welke 
wijze deze examens kunnen worden aangevraagd, wat de kosten zijn en welke procedure rondom 
toezicht wordt gevolgd. Dit is afgestemd met SSVV en met de Examenkamer. 
 

 
 

1. Aan te vragen noodexamens en aanvraagtermijnen 
 

Examens voor de periode 4 t/m 12 januari 2020 moeten gewoon via VRA2 worden aangevraagd. 
Daarnaast moet voor deze periode per evenement tevens een ticket in Topdesk worden aangemaakt. 
In ‘examens’, subcategorie “Aanmeldingen VRA2”. Vermeld hierbij: 

o Evenementcode 
o Aantal kandidaten 
o Locatie en tijdstip evenement 

 
De Topdeskmelding is niet nodig voor SOG-praktijkexamens. Wel moeten deze examens uiterlijk 30 
december aangemeld zijn.  
 

VCA 

Examens Taal Uiterste aanmelddatum1 

B-VCA Nederlands 30 december 2019, 12.00 

VCA-VOL Nederlands 30 december 2019, 12.00 

VCA-VIL Nederlands 30 december 2019, 12.00 

B-VCA Standaardtalen, Talen op aanvraag, groep 1 20 december 2019, 17.00 

B-VCA Talen op aanvraag, groep 2 Niet in de periode 4 t/m 12 januari 

VCA-VOL Anderstalig (Duits, Engels, Frans) 20 december 2019, 17.00 

VCA-VIL Anderstalig (Engels) 20 december 2019, 17.00 

Voorleesexamens zijn in deze periode niet beschikbaar  

 
  

                                                           
1 De uiterste aanmelddatum geldt voor het evenement EN voor het aantal kandidaten. 
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SOG 

Kwalificatie Uiterste aanmelddatum2 

Aanslaan en Begeleiden van Lasten theorie  20 december 2019, 17.00 

Flensverbindingen torque_tensioning – theorie 20 december 2019, 17.00 

Gasmeten Algemeen Niet van toepassing: geen 
alternatief beschikbaar voor de 
periode 4 t/m 12 januari 

Gasmeten Meetopdrachten 

Hoogwerker – theorie 20 december 2019, 17.00 

Onafhankelijke adembescherming – theorie 20 december 2019, 17.00 

Verplaatsen van lasten met handhijsgereedschap – theorie 20 december 2019, 17.00 

Verreiker – theorie 20 december 2019, 17.00 

Verreiker shh - theorie (werken met een starre verreiker voor 
heffen en hijsen) 

20 december 2019, 17.00 

Werken aan flensverbindingen – theorie 20 december 2019, 17.00 

Werken aan flensverbindingen volgens protocol - theorie 20 december 2019, 17.00 

Werken als buitenwacht (mangatwacht) – theorie Niet van toepassing: geen 
alternatief beschikbaar voor de 
periode 4 t/m 12 januari 

Werken als buitenwacht MPCE 

Werken met een vorkheftruck – theorie 20 december 2019, 17.00 

Werken met twin ferrule fittingen – theorie 20 december 2019, 17.00 

Alle SOG- examens, behalve Gasmeten en Buitenwacht, kunnen worden aangevraagd in alle 
regulier beschikbare talen. Voorleesexamens zijn in deze periode niet beschikbaar. 

 

2. Tarieven en kosten van annuleringen 
 
De normale tariefopbouw zoals beschikbaar is gesteld via de tarievenlijst, op onze website in het 
gedeelte voor de examencentra: https://www.vcainfra.nl/examencentra/informatie-voor-
examencentra/ wordt gehanteerd + tien euro per kandidaat extra. Deze wordt als volgt besteed:  

 Vervanging van de items in de VCA-examens. 
 Extra toezicht op de examens. 

 
Annuleringen zijn voor examens die plaatsvinden in de periode 4 t/m 12 januari 2020, na aanmelding 
in VRA in geen enkele situatie kosteloos. 

  

Annulering Kosten die in rekening worden gebracht 

 Annulering van SOG-examens na 20 
december 2019 

 Annulering van anderstalige VCA-
examens na 20 december 2019 

Zowel de reguliere examentarieven als de 
eventuele tarieven voor toezicht (buitenland) 
alsmede het extra tarief van 10 euro per kandidaat. 

 Annulering van anderstalige VCA-
examens vóór 20 december 2019 

Zowel de reguliere examentarieven als de 
eventuele tarieven voor toezicht (buitenland) 
NIET het extra tarief van 10 euro per kandidaat 

 Annulering van Nederlandstalige 
VCA-examens na 30 december 2019 

Zowel de reguliere examentarieven als de 
eventuele tarieven voor toezicht (buitenland)  
alsmede het extra tarief van 10 euro per kandidaat 

 Annulering van Nederlandstalige 
VCA-examens vóór 30 december 
2019 

Zowel de reguliere examentarieven als de 
eventuele tarieven voor toezicht (buitenland). 
NIET het extra tarief van 10 euro per kandidaat 

                                                           
2 De uiterste aanmelddatum geldt voor het evenement EN voor het aantal kandidaten. 

https://www.vcainfra.nl/examencentra/informatie-voor-examencentra/
https://www.vcainfra.nl/examencentra/informatie-voor-examencentra/
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Het gaat hierbij in alle gevallen alleen om de noodexamens. Na 12 januari 2020 gelden weer de 
normale regels en tarieven zoals zij ook zijn opgenomen in het Handboek VCA en SOG 2020. 
  
 

3. Toezicht en procedures 
 

VCA 
 

Procedure 
1. Het examencentrum downloadt via VRA het ter beschikking gestelde examen. Het examen is 

te vinden bij het betreffende evenement onder ‘examendocumenten’. Op 2 januari 2020 is 
het examen beschikbaar. Let op: tussen 3 januari 19.00 en 5 januari 19.00 kan niet worden 
gedownload!  

2. De kandidaat kan de schrapkaart op papier invullen.  
3. Het examencentrum voegt de ingescande schrapkaarten toe als bijlage aan de reeds 

bestaande Topdeskmelding aangaande het evenement.  
4. De definitieve uitslag zal uiterlijk 10 werkdagen nadat de schrapkaarten zijn ingescand 

bekend zijn via VRA. 
5. De bewaartermijn van de schrapkaarten is, conform het examenreglement, 1 jaar en wordt 

beheerd door het examencentrum. 

 

SOG 
 

Procedure 
1. De examenleider krijgt via de toezichthouder van de Examenkamer een gesloten envelop. In 

deze envelop zitten de examens voor dat betreffende evenement. Het aantal examens komt 
overeen met het aantal aangemelde kandidaten. Het aantal is aan de voorkant vermeld op 
de envelop.   

2. Na afloop neemt de toezichthouder deze examens weer in, controleert de aantallen, 
vermeldt deze op de envelop en verzegelt de envelop. 

3. De kandidaat kan de schrapkaart op papier invullen.  
4. Het examencentrum voegt de ingescande schrapkaarten toe als bijlage aan de reeds 

bestaande Topdeskmelding aangaande het evenement.  
6. De definitieve uitslag zal uiterlijk 10 werkdagen nadat de schrapkaarten zijn ingescand 

bekend zijn via VRA. 
5. De bewaartermijn van de schrapkaarten is, conform het examenreglement, 1 jaar en wordt 

beheerd door het examencentrum. 

 

Let op  
 Schrapkaarten worden beschikbaar gesteld na de aanmelding in Topdesk.  
 Niet volledig ingevulde schrapkaarten of verkeerd ingevulde schrapkaarten kunnen leiden tot 

het ongeldig verklaren van het resultaat van de kandidaat. 
 Uitsluitend het examen, de schrapkaart, het potlood, de gum en het identiteitsbewijs van de 

kandidaat liggen op de tafels van de kandidaten. 
 De kandidaten moeten de hun ter beschikking gestelde schrapkaart en het examen inleveren 

na afname van het examen. 
 De examenleider/examinator vermeldt het aantal ingenomen examens en schrapkaarten op 

het proces-verbaal en motiveert geconstateerde afwijkingen. 
 


