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Nadere invulling van de afspraken i.v.m. het bewaken van de kwaliteit
en het in overeenstemming zijn en blijven van de schema’s en examens
Dit document beoogt nadere invulling te geven aan de afspraken in de overeenkomst i.v.m. het bewaken
van de kwaliteit en het in overeenstemming zijn en blijven van de schema’s en examens. De SSVV en de
vzw CSM nemen zich voor om minimaal jaarlijks bijeen te komen om de werkwijze en de samenwerking
door te nemen. Dit overleg kan resulteren in het aanpassen van onderhavig document.
VCA- en VCU-schema
De vzw CSM draagt er zorg voor dat de toepassing van de schema’s in België in overeenstemming is en
blijft met de toepassing in Nederland (art 1.3).
Dit wordt in zonderheid verwezenlijkt door het hanteren van een gemeenschappelijk publicatie van de
schema’s en één gezamenlijke besluitenlijst met interpretaties.
De vzw CSM ziet erop toe dat de logo’s identiek zijn aan het VCA-logo in Nederland en dat gebruik van de
logo’s in overeenstemming is met de daarvoor geldende regeling zoals gesteld in het procedure deel van
het VCA- en VCU-schema (art 3.1). Dit betekent o.a. dat de vzw CSM waakt over het volgende:
• Gecertificeerde bedrijven mogen het logo gebruiken voor promotionele doeleinden, om
(potentiële) opdrachtgevers en relaties te laten zien dat zij VCA-, VCO- of VCU-gecertificeerd zijn.
• Erkende opleiders mogen het logo gebruiken voor promotionele doeleinden, om (potentiële)
cursisten en relaties te laten zien dat zij door de VCA erkende opleidingen aanbieden.
• Erkende examencentra mogen het logo gebruiken voor promotionele doeleinden, om
(potentiële) kandidaten en relaties te laten zien dat zij door de VCA erkende examens aanbieden.
• Erkende certificatie-instellingen mogen het logo gebruiken voor promotionele doeleinden, om
(potentiële) opdrachtgevers en relaties te laten zien dat zij door de VCA erkende certificering
aanbieden.
• Anderen mogen het logo alleen voor niet-commerciële doelen gebruiken. Uitzonderingen hierop
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zijn alleen mogelijk na schriftelijke toestemming van de SSVV.
VCA-examens
Belangrijke hoekstenen van VCA zijn de verplichte veiligheidsopleidingen van uitvoerende en operationeel
leidinggevende medewerkers. Deze opleidingen worden afgesloten met genormeerde kwalificerende
VCA-examens en examens Risicovolle Taken die leiden tot registratie in het Centraal Diploma register.
Deze registratie moet opdrachtgevers en opdrachtnemers die VCA als eis stellen of VCA gecertificeerd
zijn, het gerechtvaardigde vertrouwen geven dat VCA-gediplomeerde medewerkers risicovolle
werkzaamheden in doorgaans risicovolle omgevingen op een veilige manier kunnen en ook zullen
uitvoeren. De basis hiervoor is (onder)kennen van de risico’s, het nemen van de juiste
beheersmaatregelen en het tonen van het juiste, veilige gedrag.
De vzw CSM heeft krachtens art. 3.4 het recht overeenkomsten aan te gaan met in België gevestigde
exameninstellingen.
De vzw CSM draagt er daarbij zorg voor dat de toepassing van de examens in België in overeenstemming
is en blijft met de toepassing in Nederland (art 1.3).
Dit wordt in zonderheid verwezenlijkt door het hanteren van een gemeenschappelijk examensysteem
vertrekkend vanuit een gemeenschappelijke centrale itembank en met gemeenschappelijke
uitgangspunten vastgelegd in reglementen of handboeken. De vzw CSM staat in voor een eigen correct
administratie, aanmeldings- en registratiesysteem.
Het doel is te allen tijde dat kandidaten in functie van de eind- en toetstermen op een adequate en
objectieve wijze worden getoetst en beoordeeld.
Van centra die erkend worden als Examencentrum wordt daarom vereist dat zij:
• Het belang van het VCA-systeem onderkennen en onderschrijven;
• Zich realiseren dat zij ketenverantwoordelijkheid dragen en van andere deelnemers (ook
toeleveranciers) eisen dat zij het belang van het VCA-examenstelsel en de VCA onderkennen en
onderschrijven;
• Een actieve bijdrage leveren aan de versteviging van het VCA-examenstelsel;
• Blijvend aantonen dat de vertrouwelijkheid van de inhoud van de Centrale Itembank voor de
VCA-examens door hen geborgd is;
• Financieel solide zijn en blijven en betalingsverplichtingen nakomen;
• Geen handelingen uitvoeren waaruit blijkt dat de activiteiten worden voortgezet van een ander
examencentrum waarvan de erkenning als Examencentrum VCA is ingetrokken;
• De erkenning niet doorgeven aan anderen en zelf verantwoordelijk blijven voor de uitvoering.
De vzw CSM zal geen aanvragen in behandeling nemen van centra:
• Die op het ogenblik van de aanvraag geschorst zijn voor een erkende VCA-examinering door een
VCA-beheersorganisatie;
• Waarvan de erkenning voor een VCA-examinering in het verleden is ingetrokken door een VCAbeheersorganisatie;
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•
•

Waarvan de bestuurders en/of directie deel uitmaken van een centrum dat op het ogenblik van
de aanvraag geschorst is voor een VCA-examinering door een VCA-beheersorganisatie;
Waarvan de bestuurders en/of directie deel uitmaken of uitmaakten van een centrum waarvan
de erkenning voor een VCA-examinering in het verleden is ingetrokken door een VCAbeheersorganisatie.

De vzw CSM legt op dat een Examencentrum:
• Geen functionarissen inzet voor de afname en/of beoordeling van examens in het VCAexamenstelsel die op enigerlei wijze een direct of indirect belang hebben bij de resultaten van de
kandidaten;
• Alle medewerkers, functionarissen en externe partijen die in opdracht van het centrum taken
uitvoeren waarbij zij toegang hebben tot VCA- en/of examens Risicovolle Taken een
geheimhoudings- en onafhankelijkheidsverklaring laat ondertekenen en toeziet op de naleving
ervan.
• Procedures hanteert en erover waakt dat examenopgaven alleen ingezet worden voor het
afleggen van het examen door examenkandidaten, met het doel een diploma te behalen. De
inhoud van de examenopgaven mag niet aangewend worden voor andere doelen;
• Al het mogelijke doet om fraude te voorkomen;
• Procedures hanteert en maatregelen neemt ingeval fraude wordt vastgesteld.
De vzw CSM zorgt ervoor de reglementen en andere documenten die uitvoering geven aan het
examensysteem de hogervermelde principes bevatten en er een adequate invulling aan geven. Alle
praktijken, situaties of omstandigheden die ertoe leiden of zouden kunnen leiden dat een objectieve
toetsing niet mogelijk is, worden onmiddellijk en adequaat aangepakt.
Daartoe zal de vzw CSM een adequaat toezicht organiseren op de Examencentra en de examensessie die
zij organiseren. De vzw CSM deelt relevante informatie in het kader van het toezicht met de SSVV en de
instanties betrokken bij het examensysteem in Nederland.
De vzw CSM verbindt er zich toe passende maatregelen te nemen bij niet-naleving van de hogervermelde
principes of de reglementen en andere documenten die er uitvoering aan geven. Bij zeer ernstige
afwijkingen van de regelgeving zoals fraude, het schenden van de geheimhouding van examenopgaven of
andere afwijkingen die een betrouwbare en objectieve toetsing van kandidaten hinderen of onmogelijk
maken zal de vzw CSM de erkenning van het Examencentrum schorsen. Als herstel van de schade aan het
stelsel niet mogelijk is of niet mogelijk wordt geacht, volgt direct intrekking van de erkenning. Eventuele
kosten als gevolg van de veroorzaakte schade aan het stelsel komen ten laste van het examencentrum. De
vzw CSM informeert de SSVV en de instanties betrokken bij het examensysteem in Nederland van zeer
ernstige afwijkingen en het gevolg dat eraan gegeven werd.
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