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TSJ 48 W4  
 

Van Certificatie naar Registratie 
 

Inleiding 
Met de komende wetswijziging van persoonscertificatie naar persoonsregistratie 

moeten een aantal procedurele zaken gelijk worden getrokken.  
Deze TSJ legt deze zaken vast. 

 
1. Schema machinisten W4-01 t/m W4-07 (MK, TK, FMG, FMK, ALK, GVM, MTK en VRK) 
11.1 Toetstermen hercertificatie 
Om als certificaathouder voor hercertificatie in aanmerking te komen, dient te worden aangetoond dat in die 
vijf (5) jaar door de certificaathouder aan alle volgende voorwaarden is voldaan: 

1. Scholing: 
– Twee (2) scholingsdagen (4 dagdelen) zijn gevolgd bij een door TCVT erkend scholingsinstituut, en 
– één scholingsdag (2 dagdelen) wordt gevolgd in de eerste 36 maanden van de periode van vijf jaar, en 
– de tweede scholingsdag wordt gevolgd na de 36ste maand van de periode van vijf jaar, en 
– in de scholingsdagen zijn alle eindtermen en actuele ontwikkelingen m.b.t. dit schema opgenomen, en 
– van de gevolgde scholing ontvangt de deelnemer een bewijs van deelname van de TCVT erkende 

opleider en wordt dit aangetekend in het TCPR-boekje. 
 
2. Praktijkervaring: 

– in de periode van vijf (5) jaar dat het certificaat geldig is, moet de certificaathouder tenminste acht 
kwartalen hebben gewerkt in de functie die op het certificaat is vermeld, en 

– van deze acht kwartalen moeten tenminste twee kwartalen vallen in de laatste drie jaar van de periode 
van vijf jaar, en 

– de praktijkervaring kan worden aangetoond door aantekening van de praktijkervaring van de 
certificaathouder in het TCPR-boekje of in het TCVT Praktijkregister. Deze praktijkervaring moet 
minimaal elke drie maanden door de werkgever worden getoetst op waarheid en worden geparafeerd. 

Indien de houder niet kan aantonen over voldoende praktijkervaring te beschikken in de laatste vijf jaar, dan 
kan hij via een praktijktoets aantonen nog steeds voldoende vakbekwaam te zijn. 

 
 Voor TCVT kan ook TCVT RA worden gelezen. 

De (bij)scholing wordt vanaf 01-07-2019 door de TCVT erkende trainers bijgeschreven 
in het TCVT RA register. 
De praktijkregistratie wordt vanaf 01-07-2019 ook bijgeschreven in het TCVT RA 

register. 
 

 
2. Bijscholing 
Vanaf 01-07-2019 moet de bijscholing worden verzorgt door bijscholingstrainers die op 

basis van de RA-413 zijn erkend. De VT-413 vervalt per 01-07-2019. 
 

 
3. Examinering 
Vanaf 01-07-2019 worden praktijkexamens voor machinisten MK, ALK, GVM, VRK, 

MTK, TK, FMG en FMK alleen rechtsgeldig uitgevoerd door examinatoren die in het bezit 
zijn van een geldig examinatorencertificaat op basis van de VT-421. Dit geldt zowel 

voor examens voor een TCVT-certificaat als voor een TCVT RA registratie. 
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Voor de periode 01-07-2019 t/m 01-11-2019 geldt een overgangsperiode en moet de 

examinator tenminste over een geldige overeenkomst met DNVGL beschikken inzake 
de examinering van voormelde schema’s. 
 

 
4. VT-421 Examinatorentoets 

Het instituut en daarmee de term RAI wordt niet ingevoerd.  
In het gehele document VT-421 moet voor RAI de CBI worden gelezen. 
 

Om als examinator aan een praktijktoets VT-421 te kunnen deelnemen, moet het 
theorie-examen met goed gevolg zijn afgelegd. Deze passage is toegevoegd aan 

hoofdstuk 7 resp. 3.7 van de VT-421. 
 


