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TCVT/secr/10-060 

Dit is de eerste Nieuwsbrief van TCVT. Met deze nieuwsbrief wil TCVT de informatie 
en communicatie met haar achterban verbeteren. In principe verschijnt de 
nieuwsbrief 4x per jaar. 

Een goede informatievoorziening en communicatie zorgt voor meer kennis van en 
begrip over TCVT en we hopen dat deze nieuwsbrief daaraan zal bijdragen. 

TCVT kan dan beter functioneren en de betrokkenheid bij TCVT wordt versterkt. 
 
Het is de bedoeling dat niet alleen TCVT maar ook betrokkenen een bijdrage 

leveren aan deze nieuwsbrief. We denken daarbij in de eerste plaats aan de 
certificerende instellingen (CKI’s) maar ook een machinist, een examinator of een 

opdrachtgever mag een bijdrage leveren. Het gaat erom dat we met elkaar zorgen 
voor een veiliger Verticaal Transport. 
 

De nieuwsbrief wordt zoveel mogelijk middels e-mail verspreid langs de kanalen 
van de deelnemers aan TCVT, maar via onze website kunt u zich er ook op 

abonneren.  
Natuurlijk is de nieuwsbrief te downloaden vanaf onze website – 
http://www.tcvt.nl. 

 
De onderwerpen sluiten zoveel mogelijk aan bij de ontwikkelingen  binnen TCVT.  

 
Hijs- en hefgereedschappen 
Per 1 april 2010 zijn de TCVT-schema’s W1-01 en W1-02 van kracht geworden. 

W1-01 betreft het periodiek keuren van hijs- en hefgereedschap. 
W1-02 bepaald de eisen waar een keurmeester hijs- en hefgereedschap aan moet 

voldoen. Alleen een TCVT keurmeester hijs- en hefgereedschap kan de keuringen 
conform W1-01 binnen de TCVT-systematiek uitvoeren. De keurmeester kan een 
medewerker van het eigen bedrijf zijn. 

 
Keuring offshore kranen 

Per 1 april 2010 is het TCVT-schema “periodieke keuring offshore kranen” 
aangepast. De aanpassing is geldig geworden via TSJ 27 (TCVT Schema Journaal) 
die op de website is te vinden. 

Belangrijkste wijzigingen zijn de verplichting om per 1 januari 2012 
gegalvaniseerde kabels te gebruiken en dat evt. tekortkomingen binnen 3 

maanden na de periodieke keuring moeten zijn verholpen. 
 

Periodieke Keuring bouwliften en hefsteigers personenvervoer 
Het Ministerie van SZW heeft TCVT gevraagd om een schema periodieke keuring 
bouwliften en hefsteigers voor personenvervoer op te stellen. Werkkamer 8 is druk 

bezig met het schema voor de bouwliften. De verwachting is dat het schema na de 
zomer aan SZW ter vaststelling kan worden aangeboden. 
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Herziening schema persoonscertificering 
TCVT is, op verzoek van SZW, bezig om de schema’s persoonscertificering (W4-01 
t/m W4-07) om te zetten in zogenaamde schema’s voor aanwijzing en toezicht. 

Op dit moment zitten deze schema’s in een afrondende fase. Dit betekent dat deze 
schema’s per 1 september 2010 kunnen worden ingevoerd. 

Dit houdt ook in dat de theorie-examens per die datum volledig uit multiple-choice 
vragen zullen bestaan. Verder zullen dan alle praktijkexamens vanuit de itembank 
worden verstrekt.  

De eindtermen van de betreffende schema;s zullen niet ingrijpend wijzigen. 
 

Bijscholing 
Bij TCVT certificaten die na 1 juli 2008 zijn afgegeven (nieuw en hercertificatie) 
geldt de eis dat hercertificatie mogelijk is als er voldoende praktijkervaring is 

opgedaan in de periode van 5 jaar en dat er 4 dagdelen bijscholing moeten zijn 
gevolgd. Indien niet aan een van deze eisen is voldaan, moet de machinist 

opnieuw examen doen om zijn certificatie te kunnen verlengen. 
Bijscholing kan alleen geldig plaats vinden bij een door TCVT erkend 
bijscholingsinstituut (zie www.tcvt.nl). 

De bijscholingssystematiek wordt in het najaar 2010 geevalueerd. 
 

Is een machinist MK ook bevoegd als hijsbegeleider ? 
De eindtermen op het gebied van het aanslaan en begeleiden van lasten zijn 
dusdanig gelijkwaardig aan de eindtermen van de machinist mobiele kraan, dat 

hiervoor een vrijstelling geldt. Dit betekent dat een machinist mobiele kraan tevens 
kan optreden als hijsbegeleider. Overigens geldt dit andersom niet ! 

 
Examinator 
Examinatoren die TCVT examens afnemen mogen per 9 december jl geen 

bijscholingstrainingen verzorgen. 
Examinatoren die TCVT examens afnemen mogen per 31 december 2010 ook geen 

TCVT opleidingen meer verzorgen/geven. 
Beide eisen zijn binnen TCVT ingevoerd om de objectiviteit en uniformiteit bij 
examinering te vergroten. 

 
Vragen 

Heeft u naar aanleiding van het voorgaande of anderszins vragen of opmerkingen. 
Mail naar info@tcvt.nl. Maar ook een bijdrage aan deze nieuwsbrief wordt op prijs 

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

 


