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TCVT/secr/14-150 

Voor u ligt de veertiende Nieuwsbrief van TCVT. Deze verschijnt 3x per jaar. 

De nieuwsbrief is ook te downloaden vanaf onze website – http://www.tcvt.nl. 
 
Binnen TCVT spelen diverse zaken. In deze nieuwsbrief informeren wij u hierover. 

 
 

Voorstel tot aanpassing WSCS machinisten naar SZW  
Op 1 oktober jl heeft TCVT de aangepaste certificatieschema’s voor machinisten ter 
bekrachtiging aangeboden aan SZW. 

Het betreft hier de certificatieschema’s voor machinisten op een: 
• mobiele kraan 

• autolaadkraan met hijsfunctie 
• grondverzetmachine met hijsfunctie 
• verreiker met hijsfunctie 

• mobiele torenkraan 
• torenkraan 

• grote funderingsmachine 
• kleine funderingsmachine 

 

De wijzigingen betreffen de aanscherping van de toetsterm hijsgereedschappen, 
het schrappen van de KO-vragen theorie, het schrappen van de entree-criteria en 

het voorkomen van overmatige controle door de CKI bij de examens. 
 
De ministeriele bekrachtiging wordt niet eerder dan 1 april 2015 verwacht. Tot die 

tijd blijven de huidige schema’s van kracht 
 

Overleg TCVT-SZW 
Op 22 september jl heeft er een constructief overleg plaats gevonden tussen TVT 
en SZW. Kern van het overleg betrof de mogelijke koerswijziging van SZW inzake 

Beoordelen.  
TCVT heeft goede ervaringen met het systeem van Beoordelen en zou het 

bijzonder betreuren als deze systematiek zou worden verlaten ten faveure van 
Accreditatie. Het systeem van Beoordelen is nog geen 2 jaar operationeel en TCVT 

is van mening dat een mogelijke wijziging veel te vroeg komt en dat de voordelen 
van Beoordelen op dit moment vele malen groter zijn dan de nadelen. 
Afgesproken is dat TCVT hierover in gesprek blijft met SZW. 

 
Daarnaast is vanuit TCVT de zorg geuit dat het proces van schema-aanpassingen 

traag verloopt. TCVT heeft aangeboden om vanuit de stichting meer juridisch 
voorwerk te verrichten opdat het proces van bekrachtiging een kortere doorlooptijd 
zal hebben. 
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Aangepaste documenten 

Het bestuur TCVT heeft op 1 oktober jl. de volgende documenten vastgesteld: 
• WSCS machinisten (zie boven) 
• TSJ 33 (14-121(2)) 

• TSJ 35 (14-099(6)) 
• Examenprotocol W1-02 (14-113). 

De laatste drie documenten kunt u raadplegen op onze website.  
De certificatieschema’s liggen bij SZW ter ministeriele vaststelling voor. 
 

 
Tarieven 2015 

Het bestuur TCVT heeft besloten om de tariefstelling voor certificaatafdracht voor 
2015 ongewijzigd te laten. 
 

 
Info bijeenkomst TCVT examinatoren 

Op 5 november a.s. is er een informatiebijeenkomst voor TCVT examinatoren in 
Harderwijk. 
Tijdens deze avond-bijeenkomst worden de examinatoren geïnformeerd over 

lopende zaken binnen TCVT op het gebied van persoonscertificatie, de nieuwe 
praktijkexamens en de beoogde wijzigingen in de certificatieschema’s. 

Aanmelden kan via uw CKI. 
 
 

Vragen 
Heeft u vragen of opmerkingen: mail dan naar info@tcvt.nl. 

Zie voor meer informatie onze website - http://www.tcvt.nl 


