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Reglement VCA-examen – schriftelijk – tot 31/12/2017

Examensessie VCA voor scholen - Schriftelijk

Een schriftelijk VCA-examen is enkel nog mogelijk tot 31 december 2017. Vanaf 1 januari
2018 worden alle VCA-examens via beeldscherm afgenomen. Het gelijktijdig examineren
van grote groepen wordt sterk aangeraden om dit te laten doorgaan vóór eind 2017. Een
VCA-examen beeldscherm is beperkt tot 15 leerlingen per sessie en verloopt eveneens
onder toezicht van een examinator en hardware van het examencentrum.
Modaliteiten voor deelname aan het examen
Tijdens de examensessies wordt de identiteit van de persoon gecontroleerd aan de hand
van zijn identiteitskaart. Zonder identiteitsbewijs kan een kandidaat niet deelnemen aan het
examen.
Deelnemers moeten in het bezit zijn van:
• een identiteitskaart (rijbewijs);
• een leesbril (indien nodig);
• een balpen of potlood.
Toezichters
Afhankelijk van de grootte van de groep moet de examinator zich laten bijstaan door één of
twee toezichters (één toezichter voor een groep van 21 tot 59 deelnemers – twee
toezichters voor een groep van 60 tot 99 deelnemers).
De toezichters:
• moeten op de hoogte zijn van de toe te passen procedures;
• komen niet tussenbeide, geven geen commentaar of toelichtingen bij de vragen en
antwoorden;
• kunnen de examinator bijstaan bij de administratieve activiteiten;
• moeten de taal van het examen niet beheersen, maar moeten wel afdoende met de
examinator kunnen overleggen om de kwaliteit van de examinering te kunnen
bewaken;
• mogen geen personen zijn die voor de vzw optreden als lid van de
waarborgcommissie of als auditor van Examencentra VCA (Basisveiligheid, VOL, VIL
en RRT).
De lesgever van een groep mag als toezichter optreden bij het examen van deze groep.
Specifiek voorleesexamen
Bij een voorgelezen examen (VCA Basisveiligheid) mogen de groepen uit niet meer
dan 10 deelnemers bestaan. Indien de groep groter is moet de zaal voldoende groot zijn en
moeten er extra toezichters aanwezig zijn (1 toezichter voor een groep van 11 tot 20
deelnemers – twee toezichters voor een groep van 21 tot 30 deelnemers).
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Duur van het examen
Aan het invullen van het schriftelijk examen VCA Basisveiligheid mag maximaal 1 uur
besteed worden. Het voorleesexamen VCA Basisveiligheid mag maximaal 1 uur en 20
minuten in beslag nemen.
Infrastructuur
Voor examensessies moet de school beschikken over een lokaal dat beantwoordt aan de
gebruikelijke comfortnormen:
• ruim genoeg zijn (minimumoppervlakte: 1,5 m² per deelnemer);
• goed verlucht en verlicht zijn en verwarmd worden in de winter;
• toegankelijk zijn voor mindervaliden indien nodig.
In het lokaal waarin de schriftelijke examens afgelegd worden, moet per deelnemer een
tafel of een bank aanwezig zijn. De minimumafstand tussen de deelnemers bedraagt 1,20
meter. Als een tafel gebruikt wordt door twee deelnemers, moeten deze deelnemers een
andere vragenlijst krijgen.
Voor voorgelezen examens moeten de deelnemers op 2,5 meter afstand van elkaar zitten.
Een groep die een voorgelezen examen aflegt, mag hoogstens 10 deelnemers bevatten.
Als niet aan deze eisen kan worden voldaan, moet de groep gesplitst worden in kleinere
groepen. Hierover beslist enkel de examinator.
Als niet aan deze eisen kan worden voldaan kan de examinator het examen annuleren.
Slaagcriteria (wijze van beoordeling)
Er wordt één punt toegekend per correct antwoord. Om te slagen moeten de kandidaten
minstens 28/40 halen voor het examen VCA Basisveiligheid.
Fraude tijdens het examens
Deelnemers die tijdens het examen door de examinator op fraude (spieken, praten tijdens
het examen, opnemen GSM,…) betrapt worden, worden uitgesloten van het examen. De
school wordt hiervan op de hoogte gesteld.
Taken van de waarborgcommissie
De waarborgcommissie moet de kwaliteit van het beoordelingssysteem verzekeren en
bewaken, in overeenstemming met de vermelde criteria. Bij een klacht treedt ze ook op als
arbitragecommissie. De waarborgcommissie heeft vrije toegang tot alle lokalen waar
examens plaatsvinden.
Diplomaregister
Het Belgisch centraal diplomaregister VCA is bedoeld voor verificatie van een
diplomanummer, naam van een gediplomeerde of geldigheid van een diploma voor de
kwalificaties basisveiligheid VCA, veiligheid voor operationeel leidinggevenden VCA en
veiligheid voor intercedenten en leidinggevenden VCU. Voor de opdrachtgevers en de VCAgecertificeerde aannemers is de vermelding in het diplomaregister een bewijs dat aantoont
dat de werknemer een geldig VCA diploma behaald heeft.
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http://www.besacc-vca.be/diplomaregister

Heb je een diploma behaald, maar sta je niet of niet correct in het centraal diplomaregister,
neem dan contact op met het erkende examencentrum dat het diploma heeft afgeleverd. Er
kan ook gebruikt gemaakt worden van de knop “mijn diploma ontbreekt of is onjuist” op de
website.
Als er een fout op je diploma staat (verkeerde spelling van de naam, foute geboortedatum,...)
of bij een officiële naamswijziging kan je, na het opsturen van het foute diploma, een nieuw
diploma bekomen.
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