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Examenreglement EBB Examens 
 
1. Werkingsgebied en geldigheid  

1.1 Dit reglement is van toepassing op de VCA-examens (BV VCA, BV VCA groen, VOL VCA en VIL VCU) die 

worden uitgevoerd volgens de criteria die zijn opgesteld in de Erkenningsregeling VCA welke door de 
Stichting Samenwerken Voor Veiligheid (SSVV) is vastgesteld (zie http://vca.ssvv.nl).  

1.2 De voorbereiding en uitvoering is opgedragen aan EBB Examens. De uitvoering geschiedt conform de 
richtlijnen die opgenomen zijn in het Handboek VCA Infra.  

1.3 Dit reglement is toegankelijk via www.ebbexamens.nl en wordt op verzoek schriftelijk toegezonden.  
 
2. Toezicht  

2.1 Het toezicht op de examinering wordt uitgeoefend door of namens de SSVV, in het bijzonder door de 
Stichting Examenkamer en VCA Infra. 

 

3. Examinering 
3.1 Het examen wordt afgenomen volgens de actuele Eind- en toetstermen VCA die zijn vastgesteld door het 

Centraal College van Deskundigen VCA (CCVD) en gepubliceerd zijn op http://vca.ssvv.nl . 
3.2 Er wordt gebruik gemaakt van examens en bijbehorende documenten van de VCA Examenbank. De SSVV is 

eigenaar van de VCA Examenbank. De VCA-vragen zijn vastgesteld door de Centrale Examencommissie 
VCA. 

3.3 De toegestane tijd voor het examen Basisveiligheid VCA is 60 minuten. Het examen bestaat uit 40 

examenvragen. 
 De toegestane tijd voor het examen Basisveiligheid VCA voorlees is 75 minuten. Het examen bestaat uit 40 

examenvragen.  

De toegestane tijd voor het examen Basisveiligheid groen is 60 minuten. Het examen bestaat uit 40 
examenvragen. 

3.4 De toegestane tijd voor het examen VOL VCA is 75 minuten. Het examen bestaat uit 70 examenvragen. 
3.5 De toegestane tijd voor het examen VIL VCU is 75 minuten. Het examen bestaat uit 70 examenvragen. 

3.6 Het examen wordt digitaal afgenomen. Bij een Basisveiligheid VCA examen bestaat de mogelijkheid van een 
digitaal voorleesexamen, waarbij de kandidaat gebruik maakt van een koptelefoon. 

3.7 Het (digitaal) voorleesexamen wordt rustig en duidelijk voorgelezen. Elke vraag wordt (indien nodig) 

meerdere malen voorgelezen door de computer. De kandidaat krijgt geen uitleg of toelichting bij de 
examenopgaven. De examenduur is 75 minuten. 

3.8 De examens BV VCA en VOL VCA zijn in een beperkt aantal andere talen dan de Nederlandse taa l 
beschikbaar. BV VCA in Duits, Engels, Frans, Hongaars, Italiaans, Litouws, Pools, Portugees, Roemeens, 

Slowaaks, Spaans, Turks, Deens, Ests, Fins, Grieks, Lets, Maltees, Noors, Sloveens, Tsjechisch en Zweeds. 
VOL VCA in Duits, Engels en Frans, VIL VCU in Engels.  

 

 
4. Aanmelden 
4.1 Om aan een VCA-examen deel te kunnen nemen dient de kandidaat, vooraf, per e-mail aangemeld te zijn bij 

EBB Examens.  
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5. Afname 
5.1 De examenmomenten zijn niet openbaar; behalve de kandidaten mogen alleen door EBB Examens 

aangewezen personen bij de examenafname aanwezig zijn. Een uitzondering geldt voor vertegenwoordigers 
van de SSVV, Stichting Examenkamer en VCA Infra. 

5.2 De kandidaat dient alle aanwijzingen van de surveillant op te volgen. 
5.3 De kandidaat moet zich tijdens het examen legitimeren bij de surveillant. Legitimatie gebeurt op vertoon van 

een algemeen geaccepteerd en geldig legitimatiebewijs. Een algemeen geaccepteerd legitimatiebewijs is een 

paspoort, een Nederlandse/Europese identiteitskaart, een verblijfsdocument/vreemdelingendocument of een 
rijbewijs. Kandidaten die geen origineel legitimatiebewijs kunnen overleggen worden van deelname aan het 
examen uitgesloten. Tevens overhandigt de kandidaat een duidelijke, complete kopie van dit legitimatiebewijs 

aan de surveillant. 
5.4 De kandidaat die te laat komt kan van deelname worden uitgesloten. Deelname is alleen dan nog 

toegestaan zolang nog geen enkele kandidaat de examenruimte heeft verlaten tot uiterlijk een half uur na 
aanvang van het examen.  

5.5 Voor een kandidaat die later aan het examen begint, is en blijft de eindtijd van het examen gelijk aan de 
officiële eindtijd van het examen.  

5.6 De kandidaat mag tijdens het examen zijn/haar plaats in de examenzaal niet verlaten zonder toestemming 

van de surveillant.  
5.7 De kandidaat mag tijdens het examen alleen de beschikking hebben over het examen en zijn/haar 

legitimatiebewijs. Het is dus niet toegestaan om overige materialen zoals lesmateriaal, boeken, jassen, 
tassen e.d. op of bij de tafel te hebben. Petten, zonnebrillen en andere gezicht belemmerende voorwerpen 
zijn niet toegestaan. 

Het is niet toegestaan om tijdens het examen contact met anderen te hebben dan met de surveillant(en). Het 
is niet toegestaan om te roken.  

5.8 De kandidaat mag geen mobiele communicatieapparatuur meenemen in de examenruimte. Het is derhalve 

niet toegestaan een mobiele telefoon, tablet e.d. bij zich te hebben. 
5.9 Surveillanten mogen tijdens het examen geen vragen over de inhoud van het examen beantwoorden.  
5.10 Indien een kandidaat zich voor of tijdens het examen schuldig maakt aan enige onregelmatigheid of fraude, is 

de surveillant bevoegd om de kandidaat de verdere deelname aan het examen te ontzeggen. EBB Examens 
kan op grond van een onregelmatigheid het door de kandidaat afgelegde examen ongeldig verklaren en de 
kandidaat voor een bepaalde tijd uitsluiten van deelname aan een volgend examen. Fraude wordt in alle 
gevallen gemeld aan VCA Infra. 

 
 

6. Uitslag 

6.1 De geslaagde kandidaat (lees: diplomahouder) ontvangt binnen 10 werkdagen na examendatum een diploma 
dat overeenkomt met het model van de SSVV. Tevens zullen binnen 10 werkdagen de gegevens worden 
opgenomen in het Centraal Diplomaregister VCA (zie http://vca.ssvv.nl). 

6.2 Nadat een kandidaat/diplomahouder het diploma ontvangen heeft, dient de kandidaat in het Centraal 
Diplomaregister VCA (zie http://vca.ssvv.nl) te controleren of zijn/haar vermelding (inclusief zijn 
persoonsgegevens) correct zijn. Tevens dient  de kandidaat/diplomahouder dient op het diploma een 
handtekening te plaatsen, waarna het diploma geldig is voor de periode van 10 jaar na datum uitgifte.  

 
8. Klachten en bezwaren 
8.1 Een kandidaat kan klachten omtrent het verloop van het examen en bezwaren omtrent de inhoud van het 

examen, binnen één maand na bekendmaking van de definitieve uitslag, schriftelijk indienen bij EBB 
Examens. 

8.2 EBB Examens bericht de kandidaat binnen één maand na binnenkomst van de klacht omtrent de afhandeling 

van de klacht. 
8.3 EBB Examens legt bezwaren omtrent de inhoud van het examen voor aan de Centrale Examencommissie 

VCA (CEV). De uitspraak van de CEV is bindend. Hiertegen kan niet in beroep worden gegaan. De uitspraak 
van de CEV is alleen van toepassing op de uitslag van de kandidaat die het bezwaar heeft ingediend. 

8.4 De kandidaat ontvangt de uiteindelijke uitspraak van de CEV schriftelijk van EBB Examens. 
 

http://vca.ssvv.nl/
http://vca.ssvv.nl/
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9. Slotbepalingen  

9.1 EBB Examens bewaart persoonsgegevens, met inachtneming van de voorwaarden uit de Wet Bescherming 

Persoonsgegevens, tot twee weken na examendatum. Dit gebeurt in een afgesloten kast. Na deze 

bewaartermijn worden de gegevens vernietigd. Examengegevens worden, met inachtneming van de 

voorwaarden uit de Wet Bescherming Persoonsgegevens, tot 1 jaar na examendatum bewaard. Dit gebeurt 

in een afgesloten kast. Na deze bewaartermijn worden de gegevens vernietigd.  
9.2 Een diploma is een officieel document en wordt éénmalig verstrekt.  
9.3 In bijzondere gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist EBB Examens in overleg met VCA Infra. 
 

 


