
versie 2, maart 2021

PROTOCOL VCA EXAMENS
i n  d e  a n d e r h a lv e m e t e r s a m e n l e v i n g



DOELSTELLING 
VCAExamen.nl heeft een protocol opgesteld om veilig te kunnen herstarten met het afnemen van VCA 
examens. De focus van dit protocol is gericht op hygiëne- en veiligheidsmaatregelen rondom Covid-19.
VCAExamen.nl geeft in dit protocol tips om veilig VCA examens te kunnen afnemen in deze bijzondere 
omstandigheden. Het is de verantwoordelijkheid van zowel VCAExamen.nl als van het opleidingsinstituut, 
de beheerder/eigenaar van de examenlocatie en de kandidaat om te voldoen aan actuele maatregelen 
die door het kabinet zijn genomen en aan de richtlijnen van het RIVM.

In alle gevallen en op alle locaties volgen wij de actueel geldende richtlijnen van het RIVM. 
Het protocol wordt aangepast als de RIVM richtlijnen wijzigen. Voorafgaand aan het examen worden de 
kandidaten geïnformeerd over het voorliggende protocol.

Volg de RIVM-richtlijnen op 
Voor iedereen, zowel voor examenleiders als voor kandidaten en medewerkers van examenlocaties en 
opleidingsinstituten, gelden de algemene RIVM-richtlijnen:

•  Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn,  
lichte hoest, verhoging (vanaf 38 C°).

• Blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten.
• Schud geen handen.
• Houd minimaal 1,5 meter afstand van elkaar.
• Zorg dat je fit bent: neem genoeg rust en zorg voor goede voeding en persoonlijke hygiëne.
• Als je hoest of niest, doe dat aan de binnenkant van de elleboog.
•  Was goed en regelmatig je handen met water en zeep en gebruik handdesinfectiegel als water en zeep 

niet beschikbaar zijn.
•  Bij binnenkomst en bij vertrek is het dragen van een mondkapje verplicht. Tijdens het examen mag het af.

ALGEMENE INFORMATIE 
•  Er geldt een actief deurbeleid om groepsvorming voor de examenruimte te voorkomen. Groepsvorming 

houdt in: met meer dan drie personen op het terrein van de examenlocatie binnen 1,5 meter van elkaar 
staan. 

•  Verzoek kandidaten kort voor aanvang (5 tot 10 minuten) van het examen op de locatie te zijn en altijd 
de aanwijzingen van het personeel op te volgen.

• Wijs kandidaten erop dat zij na afronding van het examen direct de examenlocatie moeten verlaten. 
•  Op de examenlocatie is voldoende gelegenheid aanwezig om de handen te desinfecteren. 
•  Controleurs, examenleiders en medewerkers van examenlocaties en opleidingsinstituten houden  

toezicht op naleving van de regels en zorgen voor handhaving. 
•  Wanneer een kandidaat niet meewerkt wordt hem de toegang tot het examen ontzegd. 
•  De examenleiders hebben handschoenen aan en mondkapjes op bij het controleren van de ID-bewijzen 

en bij het intoetsen van de inlogcodes van de kandidaten op de laptops. 
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DE 1,5 METER 
•  Binnen de examenruimte wordt met bijvoorbeeld geel/zwarte tape op de vloer de 1,5 meter afstand 

aangegeven. 
•  Geef binnen de examenlocatie eventueel looproutes aan. Neem bij gebruik van de toiletgroep en de lift 

ook de 1,5 meter in acht, en maak dit zichtbaar. 
•  De examenopstelling is zodanig dat 1,5 meter afstand tussen de kandidaten is geborgd. 
•  Het aantal kandidaten per groep is afgestemd op het kunnen borgen van de 1,5 meter afstand.

ONTVANGST VAN DE KANDIDATEN 
•  De kandidaten betreden één voor één de examenruimte waar de examenleider de ID-bewijzen  

controleert. Ook nu moet de 1,5 meter afstand geborgd blijven. 
•  Bij de entree en bij het verlaten van de examenruimte worden de handen gedesinfecteerd/gewassen 

volgens de richtlijnen voor goed handen wassen. 
•  Controleer/Vraag voor aanvang van het examen of er kandidaten zijn met gezondheidsklachten;  

hoesten, niezen, verkouden, koorts of een zieke indruk. Als dat zo is, verzoek hen dan de locatie te 
verlaten. 

SCHOONMAAK 
•  Reinig en/of desinfecteer contactoppervlakten. Alle aanwezige computers, laptops, headsets, 

toetsenborden, muizen en pennen worden voorafgaand aan het examen en na afloop gedesinfecteerd. 
•  Deurkrukken, tafels, kranen, trapleuningen e.d. worden voorafgaand aan het examen en na afloop 

schoongemaakt. 
•  Laat bij toiletgebruik de gebruiker de toiletzitting, het doortrekpaneel of knop en deurknoppen reini-

gen voor en na gebruik van het toilet met de aanwezige desinfectiemiddelen.
•  De kandidaat tekent de deelnemerslijst; de te gebruiken pen is schoongemaakt. 

Houd de RIVM richtlijnen in de gaten.
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Coronaprotocol opgesteld door de Stichting Examenkamer 
voor het toezicht tijdens VCA-examens 

•  Het Examenbureau is zélf verantwoordelijk voor de te nemen maatregelen: 
 -  Interpretaties van de locatiebeheerder/opleider ten aanzien van de regels wat betreft ruimte/

afstand, inrichting en hygiëne zijn niet maatgevend of bepalend. 
 -  Het Examenbureau is zelf verantwoordelijk voor de hygiënemaatregelen mochten er meerdere 

examens achter elkaar aan gepland worden. 

•   De gecommitteerde denkt allereerst aan zijn of haar eigen gezondheid! 
 -  De Examenkamer hanteert het principe dat gecommitteerden zelf beslissen of ze wel of niet een 

examen willen bezoeken. 
 -  Uiteraard staat onder alle omstandigheden de gezondheid van de gecommitteerden voorop.  

it houdt mogelijk in dat zij alsnog zonder toezicht uit te voeren kunnen vertrekken indien de 
ruimte niet geschikt zou zijn voor de aanwezige groep. 

•    In het geval van afwijkingen worden waargenomen inzake coronarichtlijnen dient men (a) te  
communiceren met het Examenbureau, (b) wordt er niet gereageerd, de situatie documenteren  
voor zover mogelijk met bv. foto of beschrijving van feiten. 

 -  Veel examens vinden buiten kantooruren plaats. Het is dan niet altijd mogelijk om met het 
examenbureau te communiceren. De Examenkamer zal een poging ondernemen hen te bereiken, 
maar anders krijgen ze het per mail te horen. 

 -  Gezien de situatie en het wellicht moeten vastleggen van feiten willen we erop wijzen dat we in 
deze periode geen acht zullen slaan op de AVG-regeling dat er geen mensen op een foto mogen 
staan. Ook zullen we in deze omstandigheden geen toestemming vragen voor het maken van 
foto’s.

•   Eventuele afwijkingen van de richtlijnen inzake corona graag los van de normale rapportagelijn 
direct in 1 email rapporteren aan Jeannette, de Examenkamer en SSVV. 

•   Eventuele afwijkingen van die richtlijnen inzake corona naar inzicht van de gecommitteerde  
(afhankelijk van de maatschappelijke verontwaardiging die de gecommitteerde zelf ervaart)  
zelf ook melden aan de juiste bevoegde autoriteiten. 

•   Eventueel ongeldigverklaring doen we gezamenlijk (het voorstel komt vanuit de Examenkamer en  
het besluit word gezamenlijk genomen in samenspraak met VCA Infra en de SSVV) aan de hand van 
de info in stap 3 hierboven
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