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TCVT

TCVT RA

Aangepaste documenten
Er zijn in het afgelopen kwartaal geen
documenten opgesteld en/of gewijzigd
en/of bekrachtigd door het bestuur TCVT.

Aangepaste documenten
In het 3e kwartaal 2021 is de
overeenkomst met de erkende trainer
(RA-102) herijkt en strakker ingericht.
Dit geldt ook voor de overeenkomst met
de exameninstellingen (RA-101).

Een aantal documenten is ter vaststelling
en bekrachtiging doorgeschoven naar het
4e kwartaal 2021.
Financiën 2022
Het bestuur heeft de TCVT begroting voor
2022 bekrachtigd.
Het daaraan gekoppelde tarievenblad
2022 is ook vastgesteld.
Social media
TCVT gaat vanaf 2022 meer inzetten op
het gebruik van social media naast of in
plaats van de geëigende PR-kanalen.
Werkkamers
WK 1: de revisie van W1-01 en W1-02
moet in het 4e kwartaal 2021 haar beslag
krijgen.
WK 2: geen bijzonderheden.
WK 3: W3-07 (keuren werkbakken is nog
in behandeling), het omgaan met cyber
security en kranen is onderwerp van
gesprek. Als laatste kan worden genoemd
de inhoud en kwaliteit van de TCVTkeuring.
WK 4: de locatie-audits, de itembank
(begrijpelijkheid van de vragen) en hoe
om te gaan met minder validen zijn
onderwerpen van gesprek.
WK 5: het memo ankerpunten bij
spoorhoogwerkers is op een haar na
gevild. Daarnaast loopt nog het gesprek
over een evt. samenvoegen van de Gsm-

Registraties (tot 1-1-2020 “certificaten”)
Bijna alle machinisten hebben inmiddels
een TCVT/DSP-pas in plaats van het
boekje.
Het boekje blijft geldig tot het einde van
de looptijd van het certificaat.
Bij verlenging ontvangt de machinist geen
boekje meer, maar gratis de pas.
De machinist kan niet zelf de praktijkuren
bijschrijven op de pas. Dit moet zijn
werkgever doen. Hiervoor is een
inlogcode vereist, die gratis is op te vragen
via kantoor@tcvt-ra.nl.
De trainer doet dit voor de bijscholing.
De machinist kan dus zelf niets
registreren.
Een ZZP-er is enerzijds machinist en
anderzijds werkgever (om de uren te
kunnen bijschrijven).
Op www.tcvt-ra.nl staan handleiding en
filmpjes hoe de registratie is bij te werken.
Verlengen
Om de registratie na 5 jaar te kunnen
verlengen, moet de machinist het
originele boekje ter controle opsturen
naar TCVT RA. De informatie in het boekje
(van voor 2020) staat nl. niet op de pas.
Doe de aanvraag ca. 4 weken voor de
vervaldatum van 5 jaar.
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monteur en de machinist KROL met
railAlert.
WK 6: de laatste wijzigingen worden
doorgevoerd in het keuringschema
Funderingsmachine W6-01. Ook loopt er
nog een discussie met de Belgische
equivalent van de NVAF inzake
gelijkschakeling van de Belgische
machinist Funderingsmachine met
TCVT RA.
WK 8: er wordt gewerkt aan het oplijnen
van de samenstelling van de werkkamer.
Aantal certificaten
Het aantal afgegeven persoonscertificaten
TCVT is over het afgelopen kwartaal
gestegen t.a.v. dezelfde periode 2020.
Vooral het aantal Aanpikkers Bouw stijgt
gestaag.
Examinatoren
Op 14-10 is er een bijeenkomst geweest waar
de examinatoren de uitgangspunten voor
examineren hebben besproken en waar nodig
gestroomlijnd.

Agenda 2021
DB
3/11
CCvD 24/11
Bestuur 8/12

De verlenging kost € 195,-- excl. btw per
registratie, voor een periode van 5 jaar.
De factuur staat op naam van de
machinist en kan niet worden gekoppeld
aan een evt. bedrijf.
Machinisten
Per 1-7-2021 zijn er 16.532 registraties
onder het beheer van TCVT RA afgegeven.
SZW

In september is er een overleg geweest
met de I-SZW i.h.k.v. haar toezichthoudende taak op het stelsel.
Er is onder andere gesproken over:
- rechtmatigheid van registratie;
- de scheiding TCVT vs TCVT RA;
- het toezicht op TCVT RA;
- de rol van de Examenkamer.
Erkende trainers/bijscholing
Op 12-10 jl. is er een bijeenkomst geweest
met de erkende trainers voor de
bijscholing. De trainers zijn geïnformeerd
over de laatste stand van zaken,
mogelijkheden om de training in te delen
en over de thema’s die TCVT RA aanreikt.
Agenda 2021
Bestuur
3/11
20/10 bijeenkomst Raad van Advies (i.o.)

WK 3 3/11
WK 6 30/11
2/11

Het boekje van de machinist wordt
gecontroleerd en daarna vernietigd
U krijgt geen nieuw boekje meer, maar
een gratis (nieuwe) pas.

overleg exameninstellingen

Vragen
Heeft u vragen of opmerkingen:
mail dan naar tcvt@tcvt.nl.
Zie voor meer informatie ook onze
website:
http://www.tcvt.nl

Vragen
Heeft u vragen of opmerkingen:
mail dan naar kantoor@tcvt-ra.nl.
Zie voor meer informatie ook onze
website:
http://www.tcvt-ra.nl

Nieuwsbrief TCVT en TCVT RA nr 43

