
 

 

 

 

Postbus 154 
3990 DD Houten       NIEUWSBRIEF december2017  nr 28 
030-290 1624 
info@tcvt.nl 
www.tcvt.nl

 
 

TCVT/secr/17-180 

Voor u ligt de achtentwintigste Nieuwsbrief van TCVT. Deze verschijnt meerdere 
keren per jaar. De nieuwsbrief is ook te downloaden vanaf onze website 

www.tcvt.nl. 
 

Binnen TCVT spelen diverse zaken. In deze nieuwsbrief informeren wij u hierover. 
 
Aangepaste documenten 

Het bestuur heeft de volgende documenten bekrachtigd: 
• TSJ 30: inzake de bijscholing voor ALK, GVM en VRK in combinatie met MK. 

• TSJ 45: inzake het keuren van Offshore kranen: W2-01. 
• VT-410: het examenprotocol voor machinisten en hijsbegeleiders inzake de 

aanscherping van de alternatieve examinering. 

• VT-418: het examenprotocol voor de KROL-machinist. 
• W4 machinisten schema’s 2018 (deze worden nu ter acceptatie voorgelegd 

aan SZW. 
De documenten staan op de website van TCVT: www.tcvt.nl 
 

Toekomst TCVT: TCVT RA 
TCVT heeft de voorbereidingen voor de overgang naar TCVT RA per ultimo 1 juli 

2018 afgerond. In 2018 worden de volgende zaken definitief ingevuld: 
- examinering en het toezicht daarop; 

- invoering examinatorentoets; 
- vervanging van het TCVT-boekje door een digitale pas; 
- aanscherping van de bijscholing door het erkennen van trainers in plaats van 

instituten; 
- omzetting examendocumenten zoals het protocol, de instructie, de 

opdrachten. 
 
Gereviseerde keuringschema’s hijskranen en personen bouwliften 

De TCVT keuringschema’s W3-01 (keuren hijskranen, nu W3-11) en W8-01 liggen 
op dit moment ter acceptatie bij de RvA. Zowel werkkamer 3 als werkkamer 8 

(incluis de betrokken CBI’s) hebben in de afgelopen periode veel werk verzet om 
de schema’s aan te passen aan de laatste stand van de techniek. “ 
De invoering wordt in 2018 verwacht. 

 
Plan van Aanpak 2018 

 
Schema’s 
De onderstaande schema’s behoeven aandacht en/of revisie. 

- W3-01 invoering per 1-7-2018 ?   Q3 
- W5-01 revisie       Q3 

- W4-8 HBG (niveau HBG -1)    Q3 
- W4-08 Rigger (niveau huidige HBG)   Q3 
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Om spraakverwarring in de toekomst te voorkomen wordt een onderscheid 

gemaakt tussen “Rigger” en Hijsbegeleider.  
De “rigger” is vergelijkbaar met de huidige TCVT hijsbegeleider W4-08.  
De toekomstige hijsbegeleider wordt minder zwaar dan de “rigger” en richt zich op 

de meer standaard hijsactiviteiten, bijv op de bouwplaats.  
 

TCVT RA Plan van Aanpak 2018 
- Omzetting protocollen naar RA    Q1 
- aanpassen examinering     Q2 

- aanpassen bijscholing     Q2 
- invoering Registreren per 1-7-2018   Q3 

 
PR 

TCVT en TCVT RA willen hun bekendheid vergroten. Hiertoe wordt: 
- Jaarverslag uitgeven;     Q2  
- Nieuwsbrief uitgeven     elk kwartaal 

- Items per werkkamer bepalen t.b.v. doelgroepen elk kwartaal 
- PR W1-01 / W1-02     Q1 

- het huidige Linkedin account opwaarderen  Q2  
 
 

Tarievenblad 2018 
De tarieven voor keuringsstickers, de afdracht voor persoonscertificaten en 

examens in een buitenlandse taal zijn in 2018 gelijk aan 2017. 
 
 

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

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

2018 
Vanaf deze plaats wensen wij eenieder fijne feestdagen en een gezond en veilig 

2018 ! 
 


