
 

 

Opleidingsbedrijven, Spoorvervoerbedrijven, 

Personeelstellers en andere Bedrijven  

betrokken bij VVRV Examens 

 

 

 

    

datum onderwerp referentie doorkiesnummer 

18 maart 2014 Examens vanaf 1 april ORG exam 20140318 info 

aanmeldproces examens 

06-40192738 

Geachte heer/mevrouw, 

Het was in december al aangekondigd op onze update, en nu is het bijna zover: vanaf 1 april 2014 

organiseert VVRV de uitvoering van de examens zelf. Dat betekent dat u bij VVRV in Den Haag examens 

kunt aanvragen en aanmelden (en dus niet meer bij BTC in Amersfoort).  

De examens zelf kunnen –op verzoek van veel bedrijven in de sector- op locatie plaatsvinden; dus bij de 

opleidingsbedrijven (meteen na de opleiding) of bij de vervoerbedrijven in eigen huis. Ook is het mogelijk 

om de examens bij VVRV in Den Haag af te leggen.  

 

Graag informeer ik u over de werkwijze die wij rondom de examens willen hanteren. Deze werkwijze is 

gebaseerd op ons examenreglement, privacyreglement en (deels) op de praktijk tot nu toe. Als we 

samen geen andere afspraken hebben gemaakt over aanmelden, termijnen en betalen, dan gelden 

deze basisafspraken. 

 

Om een examen of meerdere examens aan te melden, hebben wij een aantal gegevens van u en van 

de kandidaten nodig. Hiervoor wordt een standaard digitaal aanmeldformulier gemaakt, dat binnenkort 

beschikbaar is op onze website, en dan kan worden ingevuld en ingestuurd. Tot dat moment kunt u 

aanmelden per email of per post; de gegevens die wij dan graag willen ontvangen zijn in bijlage 1 

opgenomen. Vanzelfsprekend melden wij u zodra het digitale formulier gereed is. 

 

De aanvraag voor een examen willen wij graag uiterlijk 2 maanden vóór de gewenste examendatum 

ontvangen; daarnaast bestaat de mogelijkheid om een spoed aanvraag in te dienen voor een examen. 

Dat kan in principe tot enkele dagen voor de gewenste examendatum; hieraan zijn extra kosten 

verbonden; neemt u voor nadere informatie over spoed examens s.v.p. contact met ons op. 

 

Na uw aanmelding ontvangt u van VVRV een factuur voor de kosten van de aangevraagde examens. 

Uw betaling ontvangen we graag uiterlijk 1 maand voor de gewenste examendatum. Nadat wij uw 

betaling hebben ontvangen, gaan wij het examen inplannen; daarna kunnen wij u duidelijkheid geven 

over of de examens op de gewenste datum en locatie mogelijk zijn. Als u snel zekerheid wilt over een 

gewenst examen, dan is snelle betaling dus van belang. Is de betaling niet op tijd ontvangen, dan kan 

het examen niet op de gewenste datum plaatsvinden. Tot 3 weken voor de examendatum kunt u het 

examen kosteloos annuleren; alleen (eventuele) administratiekosten brengen we in rekening.  

 

Ook de praktijk examens machinist kunnen vanaf 1 april rechtstreeks bij VVRV worden aangemeld op 

info@vvrv.nl, graag uiterlijk 7 werkdagen tevoren, onder vermelding van de gegevens in bijlage 2.  

mailto:info@vvrv.nl


 

 

Hier is de termijn van belang omdat in een bepaald percentage van de examens een gecommitteerde 

zal worden ingezet. 

 

Vanzelfsprekend kunnen we in bijzondere situaties altijd kijken of er een maatwerk oplossing is te maken. 

Uitgangspunt is dat VVRV graag de in het examenreglement beschreven werkwijze zoveel mogelijk zal 

hanteren.  Wij proberen om de overgang zo goed mogelijk voor u en ons te laten verlopen, mochten er 

toch problemen zijn, neem dan contact op, zodat we die samen kunnen oplossen. 

Bijgaand treft u een exemplaar aan van het meest recente examenreglement en privacyreglement. 

Indien u vragen of opmerkingen heeft, staan wij u graag te woord. 

 

Hartelijke groeten, 

 

Patrick van der Hoeven 

directeur 

  



 

 

BIJLAGE 1 

 

 

aan te leveren gegevens voor aanmelding examen VVRV 

bij voorkeur per email aan info@vvrv.nl  

 

aanvrager gegevens 

1. Naam spoorwegonderneming (of andere examen aanvrager) 

2. Bedrijfsonderdeel 

3. Achternaam contactpersoon 

4. Voorletters contactpersoon 

5. Adres 

6. Postcode 

7. Plaats 

8. Telefoon 

9. Email 

10. Naam van ILenT erkend opleidingsinstituut waar de kandidaat is opgeleid: 

- STC Group 

- NS opleidingen 

- RDP Services 

- ROC Amsterdam 

 

Kandidaat gegevens opgeven voor elke kandidaat apart 

1. Achternaam 

2. Geslacht 

3. Voornamen (allemaal, volledig, officiële namen) 

4. Geboortedatum 

5. Geboorteplaats 

6. Email 

7. examenmodule(s) waarvoor examen wordt aangevraagd 

(zie website) 

8. examendatum (indien bekend) 

9. opmerkingen (Eventueel)  

  

mailto:info@vvrv.nl


 

 

BIJLAGE 2 

 

 

aan te leveren gegevens voor aanmelding praktijk examen machinist VVRV 

bij voorkeur per email aan info@vvrv.nl  

 

1. naam en voorletters kandidaat 

2. kandidaatnummer van de kandidaat 

3. naam praktijkexaminator 

4. bedrijf waar praktijkexamen wordt afgenomen 

5. datum, locatie en tijdstip van aanvang van het praktijkexamen 

6. geschatte duur van het praktijkexamen 
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