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Wat doet een TCVT examinator? 
Als TCVT examinator beoordeel je de kennis en kunde 

van kandidaten gebaseerd op de van toepassing zijnde 

eind- en toetstermen van de diverse TCVT schema’s. 

Denk hierbij aan Machinist mobiele kraan, machinist 

Torenkraan, machinist funderingsmachine of 

Hijsbegeleider. 

De afname van het examen vindt plaats op basis van de 

opgestelde TCVT (RA) examenprotocollen, 

examenschema’s en examenreglementen.  De examens 

vinden plaats bij Opleiders in het horizontaal en 

verticaal transport. 

Van de examinator wordt verwacht  
• Dat hij/zij begrip heeft voor de invloed die een 

examensituatie kan hebben op het gedrag van 

de kandidaat.  

• Dat hij/zij een optimaal klimaat weet te 

scheppen voor de kandidaat, opdat kennis en 

opgedane ervaring, inzicht, vaardigheden en 

gedrag zo goed mogelijk uit de verf komen. 

• Dat hij/zij een objectieve beoordeling geeft 

voor de kennis en het inzicht van de kandidaat 

• Dat hij/zij nauwgezet de voorschriften in acht 

neemt die voor elk examenonderdeel gelden. 

Functieprofiel: 
• Minimaal 5 jaar aantoonbare en recente ervaring in het vakgebied. 

• Geldig vol-vca diploma. 

• In het bezit van een (geldig) TCVT (RA) registratie van het betreffende TCVT (RA) schema. 

• Indien je in het bezit bent van het certificaat Meewerkend voorman, of Uitvoerder 

horizontale en verticale transportprojecten, is dit een pré.   

• Representatief en betrouwbaar. 

• Goede communicatieve vaardigheden. 

• Het vermogen besluitvaardig op te treden. 

• Beschikbaarheid van een aantal dagdelen in de week en zaterdagen. 

 

Voordat je als TCVT (RA) examinator aan de slag mag, dien je een TCVT (RA) examinatorentoets (VT-

421) af te leggen. Dit examen bestaat uit een theorie examen en een praktijktoets welke beoordeeld 

wordt door een onafhankelijke examencommissie, aangesteld door TCVT (RA).  

Heb je interesse in deze freelance baan? Mail dan je CV samen met een motivatiebrief naar 

c.versteeg@xymasterclass.nl. Voor meer informatie kan je ook eerst contact opnemen met 

Cora Versteeg, 06-50 48 99 84.  

XY Masterclass zoekt 
Freelance TCVT (RA) Examinatoren 

XY Masterclass is een onafhankelijk examenbureau in de persoonscertificering. 

Voor de afname van TCVT praktijkexamens op het gebied van horizontaal- en 

verticaaltransport, zijn wij op zoek naar freelance examinatoren. 
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