
 
 
Aan alle VCA-examencentra,  Hierbij de nieuwsbrief, met de volgende onderwerpen: 
  

1. Geslaagde kandidaten 2017 
2. VCA-bijeenkomsten 2018 
3. Aanmeldtermijn examenevenement gewijzigd 
4. Automatische erkenning ABvL per 1 maart 2018 
5. Model Lesplan beschikbaar voor SOG-opleiders 
6. Onafhankelijke examinering Gasmeten en Buitenwacht 
7. Examinatorenregister SOG examinator & examinator CVO Buitenwacht 
8. Leden gezocht voor Gebruikersgroep Opleiders 
9. Werken met twin ferrule fitting 

_______________________________________________________________________________ 
 Onderstaande informatie is voor alle examencentra: 

  
1. Geslaagde kandidaten 2017  
 

Hieronder het overzicht van het aantal geslaagde kandidaten voor B-CVA, VOL-VCA en VIL-VCU 

per kwartaal in 2017: 

 Geslaagde kandidaten 

Examen Q1 2017 Q2 2017 Q3 2017 Q4 2017 

  B-VCA 76% 73% 70% 66% 

VIL VCU 89% 87% 86% 82% 

VOL VCA 92% 91% 89% 87% 

Totaal 82% 79% 77% 73% 

 

In totaal zijn er in 2017 203.507 VCA kandidaten geweest, in België 56.906. Eind februari zal het 

jaarverslag 2017 met meer cijfers op de website worden gepubliceerd. 

 

2. VCA-bijeenkomsten 2018 
 

12 april   Fraude bijeenkomst (’s middags) 

17 mei  ICT-bijeenkomst  (’s middags) 

7 juni  Dag van de examencentra (de  hele dag) 

Een gedetailleerd programma wordt uiterlijk 2 weken van te voren toegestuurd aan degene die 
zich heeft opgegeven. Daarnaast zal het programma ook op de website worden gepubliceerd. 

 

3. Aanmeldtermijn examenevenement gewijzigd 
 
Zoals bekend is sinds 1 januari 2018 de aanmeldtermijn voor examens gewijzigd. We merken dat 
dit vooral bij opdrachtgevers onvoldoende bekend is. Wij gaan ervan uit dat Examencentra hun 
opdrachtgevers actief informeren. 

 



Een examenevenement in een standaardtaal wordt uiterlijk 72 uur van te voren aangemeld. 
Aanmelden tot 48 uur kan alleen als er aan een aantal voorwaarden is voldaan. Deze en de overige 
voorwaarden voor de termijn van aanmelden, wijzigen en annuleren van een examenevenement 
staan in artikel 14 van het Handboek examinering VCA en SOG. 

 
Onderstaande informatie is voor SOG-examencentra 
  
4. Automatische erkenning ABvL per 1 maart 2018 

   
Iedere opleider die een BVL erkenning heeft, krijgt vanaf 1 maart 2018 automatisch een ABvl 
erkenning. De nieuwe ontwikkelingen over deze kwalificaties komen uitgebreid aan bod tijdens 
de VVL-H en ABVL bijeenkomst op 14 februari 2018 bij Mammoet in Hoogvliet/Rotterdam. We 
raden examenbureaus en opleiders daarom aan om bij deze bijeenkomst aanwezig te zijn.  

 
 
5. Model Lesplan beschikbaar voor SOG-opleiders 

Vanaf nu is er voor SOG-opleiders een model Lesplan (https://www.vcainfra.nl/model-lesplan-
beschikbaar-sog-opleiders) beschikbaar. Dit model is op verzoek van opleiders ontwikkeld en laat 
zien welke informatie een SOG-lesplan bevat. Het is niet verplicht gebruik te maken van dit 
model; een opleider kan kiezen voor een eigen format. Wel bevelen we opleiders aan om na te 
gaan of het eigen lesplan alle elementen van het model Lesplan bevat. Een goed lesplan wordt 
door de waarborgcommissies gezien als cruciale voorwaarde voor de erkenning van opleiders.  
 

6. Onafhankelijke examinering Gasmeten en Buitenwacht 
Vanaf 1 maart 2018 is het voor de kwalificaties Gasmeten en Buitenwacht niet meer toegestaan 
dat de docent ook examinator/examenleider is voor het examen.  Dit geldt zowel voor het CBT 
theorie examen als voor het praktijkexamen.  
 
 

7. Examinatorenregister SOG examinator & examinator CVO Buitenwacht 
Vanaf half februari 2018 is het examinatorenregister SOG via de website benaderbaar. Vanaf 1 
maart 2018 geldt voor het praktijkexamen CVO Buitenwacht dat alleen een examinator die 
gecertificeerd is voor CVO Buitenwacht deze mag afnemen. Alle deelnemers die vanaf 2016 hetzij 
de vaardigheidstraining SOG examinator hetzij de vaardigheidstraining CVO Buitenwacht hebben 
gevolgd (en geslaagd zijn) worden opgenomen in dit register. Dit register wordt tevens 
gekoppeld aan VRA2. Voor alle andere SOG praktijkexamens, behalve gasmeten, geldt dat vanaf 
1 juni de examinator in dit register moet zijn opgenomen. 
 
Beide trainingen zijn online te boeken via: https://www.boekuwtraining.nl/explain 
 

8. Leden gezocht voor Gebruikersgroep Opleiders 
De Gebruikersgroep Opleiders heeft als doelstelling om te werken aan een continue verbetering 
van de SOG-opleidingen, waarbij een nauwe samenwerking tussen alle erkende SOG-opleiders, 
VCA Infra en SSVV wordt nagestreefd. De gebruikersgroep vergadert jaarlijks 4 – 5 keer, waarvan 
tenminste 2 vergaderingen 2 weken voor de WBC vergaderingen. 
De beoogde samenstelling is als volgt:  
• De gebruikersgroep bestaat uit vier tot zes personen; 

• Een lid van de gebruikersgroep moet beslissingsbevoegdheid hebben bij de opleider waar  

       hij/zij werkzaam is; 

• Een lid van de gebruikersgroep wordt benoemd voor 3 jaar; 

https://www.boekuwtraining.nl/explain


• Een ingangseis is dat, vanaf 2019, een opleider tenminste 1 jaar een erkende opleider is. 

Voor de gebruikersgroep zijn we op zoek naar nieuwe leden Als u hier belangstelling voor hebt, 
stuur dan voor 1 maart 2018 uw cv met motivatie naar: opleiders@vcainfra.nl 
 
 

9. Werken met twin ferrule fittingen  

Alle opleiders die in aanmerking willen komen voor de erkenning van Werken met twin ferrule 

fittingen kunnen tot uiterlijk 1 maart 2018 via opleiders@vcainfra.nl zich aanmelden.   
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