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Protocol tussentijds toezicht bijscholing TCVT  
  uitwerking ex artikel 5 protocol Bijscholing 

 
In dit document zijn de afspraken vastgelegd inzake de relatie tussen certificatie-instelling (CI) en 
opleider in het kader van de door TCVT erkende bijscholing TCVT. 
 
 
Acceptatie opleider 
De opleider wordt geauditeerd door een bij TCVT aangesloten CI persoonscertificering. 
Na een acceptatie door TCVT van de opleider, zal de CI een trainer van de opleider autoriseren 
om aantekeningen te mogen maken in het TCPR-boekje in het kader van de erkende bijscholing. 
Deze autorisatie wordt door de CI vastgelegd. 
 
 
Acceptatie trainer 
Deze trainer (1e aangewezene) mag vervolgens ook zijn collega trainers bij dezelfde opleider 
auditeren op basis van het verstrekte auditformulier. De 1e aangewezene kan vervolgens met 
gebruikmaking van het auditverslag, de CV etc. een volgende trainer voordragen aan de CI die 
het besluit kan nemen om de 2e, trainer te autoriseren, aantekeningen in het 
praktijkregisterboekje te maken. 
Ook deze autorisatie wordt door de CI vastgelegd. 
Door de autorisatie opereren de trainers namens de CI. 
Een examinator kan geen trainer zijn ! 
De CI zal i.o.m. TCVT, een overeenkomst opstellen met het opleidingsinstituut waarin de details 
en de contractuele voorwaarden zijn vastgelegd.  
 
 
Training 
De training wordt tenminste 14 dagen vooraf aan de CI gemeld: zo niet dan is de training niet 
rechtsgeldig. Vermeld wordt onder meer; 
- Datum en tijd 
- Locatie 
- trainer 
 
Bij de training is een presentielijst (1x DNV en 1xTuV); 
Op deze lijst wordt ingevuld: 
- naam deelnemer 
- geboortedatum deelnemer 
- certificaatnummer 
- emailadres deelnemer 
- tijdsduur training 
- naam+handtekening trainer 
 
Kopie van de presentielijst wordt binnen 5 werkdagen aan de betreffende CI gestuurd die de 
registratie van de bijscholing in het register van de certificaathouder zal aantekenen.. 
 
 
Registratie in TCPR-boekje: 
In het boekje wordt de datum van de training, de behandelde eindtermen/module, naam trainer 
genoteerd en geparafeerd/stempel/sticker. 
Dit moet tussen de praktijkregistratie en in H5 
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Sancties- geen melding vooraf: geen geldige training 
- trainer malverseert: 6 mnd schorsing en 
- opleider wordt ook voor 3 mnd geschorst 
- voorgaande besluiten worden over en weer door de CI’s gedeeld 
- communicatie over eventuele sancties worden door de CI’s schriftelijk verzorgt en aan TCVT 
gerapporteerd. 
 
 
Diversen: 
 
Kosten: 
- eenmalig ad € 250,-- aan TCVT 
- 1e audit € 500,-- aan de CI 
- per extra audit: kostprijs CI 
 
Extra audits: 
Voor 5% van de trainingen en minimaal 2x per jaar.  
 
Contracten: 
De CI sluit een overeenkomst met de opleiders waarin voorgaande afspraken worden 
vastgelegd. 
TCVT legt de uitgangspunten van dit protocol vast in haar overeenkomst met de CI. 
 
 


