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TCVT/secr/11-071 

Voor u ligt de vijfde Nieuwsbrief van TCVT. Deze verschijnt  3x per jaar. 
De nieuwsbrief is ook te downloaden vanaf onze website – http://www.tcvt.nl. 
 

De afgelopen periode zijn er een aantal schema’s herzien en is er op het gebied 
van persoonscertificering volop discussie geweest naar aanleiding van het AI-

rapport over de persoonscertificatie binnen TCVT.  
Waar ook discussie over is geweest, maar dan in een minder positief daglicht, is 
het steeds maar weer uitstellen van de nieuwe schema’s WDA&T. Het bestuur 

TCVT is hoopvol gestemd dat op 29 juni as, tijdens de SZW-informatie 
bijeenkomst, eindelijk de verlossende woorden worden gesproken dat de schema’s 

daadwerkelijk zijn ingevoerd. 
 
 

Voortgang rapportage Onderzoeksraad  
TCVT heeft de TU-Delft gevraagd om deel te nemen in de werkgroep die moet 

bekijken hoe de controle op de werking van elektronica kan worden verbeterd en 
hoe dit in de keuringsschema’s kan worden verwerkt. Verwachting is dat het 
vooronderzoek na de zomer gereed is. 

De werkgroep bestaat uit de heren: Frank van Helvoort, Leon Heijdra, Bert Oomen, 
Leo Vogels, dhr van Wijkhuizen en Paul Uilenbroek. 

 
De Onderzoeksraad heeft via een brief aan SZW haar zorgen uit gesproken 

waarom er nog geen gevolg is gegeven op de aanbevelingen die TCVT aan de 
Onderzoeksraad, maar eigenlijk aan SZW heeft gedaan. TCVT is blij dat middels 
deze brief het onderwerp nogmaals bij SZW onder de aandacht is gebracht. 

 
 

Keurmeester hijs&hefgereedschap 
In april jl zijn de eerste TCVT keurmeesters Hijs&Hefgereedschap (W1-02) 
geslaagd en dus gecertificeerd. Gefeliciteerd ! 

Op basis van de eerste ervaringen met het schema hebben er enkele kleine 
wijzigingen aan het schema plaats gevonden. Het nieuwe schema staat op de 

website. 
 
 

Schema keuring Railinframachines herzien 
TCVT heeft het schema W5-01, keuring van railinframachines, grondig herzien.  

Het schema was verouderd doordat internationale normen zijn ingevoerd. Het 
naleven van het keuringsschema is een eis van de spoorbeheerder ProRail om aan 

het spoor te mogen werken. ProRail was dan ook nauw betrokken bij de 
totstandkoming van de herziening. 
Het schema treedt per 1 juli 2011 in werking. 
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Symposium Persoonscertificatie TCVT 

TCVT hecht groot belang aan het goed en uniform verlopen van de 
persoonscertificatie verticaal transport. 
Om dit kracht bij te zetten wordt er op woensdag 21 september as tussen 12.00 en 

16.00 uur een symposium gehouden over dit onderwerp. De basis van het 
symposium is het onlangs verrichte AI-onderzoek. 

 
 
Examinatorendag 2011 

De examinatorendag 2011 is goed verlopen. Ruim 40 examinatoren waren op 16 
april in Zeist bijeen voor een inhoudelijk sterke dag. Op basis van diverse casussen 

werd er volop gediscussieerd over de juiste wijze van examineren. 
Door alle exameninstelling bij de organisatie te betrekken kwam een breed palet 
aan onderwerpen aan de orde. De resultaten van de dag kunnen per direct in de 

praktijk  worden ingezet. 
 

 
Bijscholing machinisten 
Machinisten die een certificaat hebben dat is afgegeven na 1 juli 2008 (MK na 1 

maart 2008) moeten, om in aanmerking te komen voor automatische 
hercertificatie, de tussentijdse bijscholing volgen en voldoende praktijkuren 

draaien. Gebeurt dit niet of onvoldoende dan moeten deze machinisten opnieuw 
examen doen. Voor machinisten met een certificaat dat is afgegeven voor 1 juli 
2008 (resp. 1 maart 2008 voor MK) geldt de verplichte bijscholing nog niet, maar 

het mag natuurlijk wel. 
 

Als een kandidaat tussentijds met goed gevolg examen doet voor een TCVT 
persoonscertificaat W4, dan vervalt de eis voor de bijscholing. Immers, er is dan 
getoetst op de eindtermen TCVT W4. 

 
 

Aanpassing documenten Bijscholing, examinering en TSJ 23 
Het Protocol Bijscholing, het examinatorenprotocol, de examinatoreninstructie en 
de TSJ 23 zijn allen aangepast. Check de site voor de laatste versie. 

 
 

Agenda  
10 aug. 2011 vergadering examencommissie W1-02 

15 aug. 2011 vergadering CKI’s WK 3 
24 aug. 2011 DB-TCVT + CKI’s persoonscertificatie 
30 aug. 2011 vergadering WK 4  

31 aug. 2011 vergadering WK 8 
07 sept. 2011 vergadering WK 3 

13 sept. 2011  vergadering examencommissie 
14 sept. 2011  vergadering CCvD 
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15 sept. 2011  vergadering CKI’s WK 2 

21 sept. 2011 TCVT SYMPOSIUM Persoonscertificatie 
27 sept. 2011  vergadering WK 5 
28 sept. 2011  vergadering Bestuur 

26 okt. 2011 DB TCVT 
16 nov.r 2011  vergadering CCvD 

16 nov. 2011 vergadering WK 6 
07 dec. 2011 vergadering Bestuur 
 

 
Vragen 

Heeft u naar aanleiding van het voorgaande of anderszins vragen of opmerkingen. 
Mail dan 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 

 


