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EXAMENREGLEMENT VCA EXAMEN
Vooraf
1. De kandidaat dient zich te legitimeren met een geldig legitimatiebewijs. Het legitimatiebewijs ligt gedurende het
examen zichtbaar op de tafel van de kandidaat. De kopie van het legitimatiebewijs wordt minimaal 6 weken
bewaard. Uitsluitend het formulier met daarop de inlogcode en de kandidaatcode en het legitimatiebewijs mogen
tijdens het examen op tafel liggen.
2. De kandidaat dient de gegevens op de presentielijst naar juistheid in te vullen en te tekenen. Tevens moet de
naam en/of kandidaatcode van het formulier op de computer gecontroleerd worden na het inloggen. Ziet u een
andere naam in het beeldscherm staan, geef dit dan direct door aan de examenleider.
3. Neemt u deel aan een voorleesexamen dan ontvangt u een koptelefoon. U kunt de vragen en de meeste
antwoorden beluisteren door de knop ‘Lees voor’ te klikken. Bij de rangschikvragen en koppel-of
matchingvragen worden geen antwoorden voorgelezen.
Afname
4. Het examen Basisveiligheid VCA duurt maximaal 1 uur, het examen Basisveiligheid VCA voorleesexamen,
het VOL-VCA en het examen VIL-VCU duurt maximaal 1 uur en 15 minuten. Door onvoorziene
omstandigheden mag het examen maximaal 1 uur later starten. Na 1 uur vervalt automatisch de inlogcode van
het betreffende examen.
5. Het is verboden de examenruimte te verlaten binnen 15 minuten na aanvang van het examen. Tevens is het
verboden om de examenruimte tijdelijk te verlaten voor toiletbezoek e.d.
6. Tijdens het examen zijn geen hulpmiddelen toegestaan, overleg met andere kandidaten is verboden. Bij
eventuele vragen zoekt u, door uw hand op te steken, contact met de examenleider.
Het is verboden om tijdens het examen in het bezit te zijn van communicatieapparatuur, geluid en/of
beeldopname apparatuur.
7. Indien een kandidaat zich aan enige onregelmatigheid of onrechtmatigheid schuldig maakt, kan hem/haar (de
verdere) deelname aan het examen worden ontzegd. Kandidaat is dan automatisch gezakt voor zijn/haar
examen.
8. Klachten over de inhoud of het verloop van het examen kunt u schriftelijk, tot twee weken na het examen, bij
SGS Veiligheidsexamens indienen. Formulieren hiervoor zijn bij de examenleider verkrijgbaar.
Antwoorden
9.
Het examen Basisveiligheid VCA bestaat uit 40 vragen. Per vraag is maximaal 100 punten te behalen, u
slaagt bij 2580 punten of meer. Het examen VOL-VCA en VIL-VCU bestaat uit 70 vragen. Per vraag is
maximaal 100 punten te behalen, u slaagt bij 4515 punten of meer. In alle gevallen geldt bij een percentage
van 65 % of meer bent u geslaagd.
10. Een vraag kan meerdere antwoordmogelijkheden hebben. In de vraag staat vermeld hoe u deze moet
beantwoorden. Op de achterkant van dit reglement kunt u lezen welke vraagmogelijkheden gebruikt worden.
Geef bij elke vraag uw antwoord aan door op het voor u juiste keuzevakje(s) te klikken.
11. U kunt uw keuze verbeteren door te klikken op een ander antwoord. Het examen kan pas afgesloten worden
als alle vragen zijn beantwoord.
Afronding
12. Na afloop van het examen dient de kandidaat zijn vinger op te steken, zodat er samen met de examenleider
afgesloten kan worden. Na het afsluiten van het examen ontvangt u direct de uitslag en feedback op
vragenniveau. Als u klaar bent mag u rustig de examenruimte verlaten.
13. De kandidaat dient zijn diploma te ondertekenen en zijn gegevens in het Centraal Diplomaregister te controleren
op juistheid van zijn persoonsgegevens. Indien deze niet correct zijn, dient dit binnen 14 dagen aan SGS
Veiligheidsexamens kenbaar te worden gemaakt.
Slotbepalingen
14. SGS Veiligheidsexamens is niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van de internetverbinding. Zonder
Internetverbinding kunnen er geen examens worden afgenomen. Noodprocedure kan opgestart worden na
goedkeuring van VCA Infra (alleen tijdens kantooruren) en met een werkende internetverbinding.
15. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist SGS Veiligheidsexamens in overleg met de VCA Infra.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.vcainfra.nl ( Handboek VCA Infra).
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Uitleg gebruikte vragenvormen.
De enkelvoudig-antwoordvraag;
U moet uit 3 alternatieven 1 juist antwoord selecteren.
De meervoudig-antwoordvraag;
U moet uit 4, 5, of 6 alternatieven meerdere juiste antwoorden selecteren.
De matrixvraag;
U moet voor 3 of 4 beweringen per bewering aangeven of deze juist is of onjuist.
De rangschikvraag;
U moet 3 of 4 elementen in de juiste volgorde zetten.
De koppel- of matchingvraag;
U moet 3 of 4 elementen uit het ‘rechter rijtje’ koppelen aan het juiste begrip in het ‘linker rijtje’.

