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TCVT

TCVT RA

Aangepaste documenten
Er zijn in het afgelopen kwartaal meerdere
documenten opgesteld en/of gewijzigd
en/of bekrachtigd door het bestuur TCVT.
- TSJ 23
vakbekwaamheid
- VT-410
examenprotocol

Aangepaste documenten
Het examenprotocol (RA-410) is op details
(stenenpakket) aangepast.

Daarnaast wil het bestuur graag een lijn
uitzetten hoe TCVT in de toekomst te
positioneren.
Financiën
Het bestuur heeft de TCVT jaarrekening
2021 bekrachtigd.
Werkkamers
WK 1: de revisie van W1-01 en W1-02 is
door het CCvD aangehouden en loopt nog.
De examens W1-02 (keurmeester H&Hgereedschap) worden gescreend door de
stg Lezen & Schrijven.
WK 3: Er is een goed bezochte sessie met
de AI geweest over samengestelde
machines. Verder is de werkkamer druk
doende met de revisie van het schema
werkbak (W3-07).
WK 4: De terminologielijst met vertalingen
in het Engels, Duits en Frans is gereed en
staat op de website.
Er moet nog een lijst worden opgesteld
m.b.t. entree-eisen voor machinisten met
beperkingen.
WK 5: Er wordt opnieuw naar het
keuringschema worden gekeken en dan
met name naar de eisen die moeten
gelden voor machines die worden ingezet
op Lokaal Spoor.
Er loopt een discussie over examinering of
bijscholing van de KROL-machinisten.

Registraties (tot 1-1-2020 “certificaten”)
Bijna alle machinisten hebben inmiddels
een TCVT/DSP-pas in plaats van het
boekje.
Het boekje blijft geldig tot het einde van
de looptijd van het certificaat.
Bij verlenging ontvangt de machinist geen
boekje meer, maar gratis de pas.
De machinist kan niet zelf de praktijkuren
bijschrijven op de pas. Dit moet zijn
werkgever doen. Hiervoor is een
inlogcode vereist, die gratis is op te vragen
via kantoor@tcvt-ra.nl.
De erkende trainer doet dit voor de
bijscholing.
De machinist kan dus zelf niets
registreren.
Een ZZP-er is enerzijds machinist en
anderzijds werkgever (om de uren te
kunnen bijschrijven).
Op www.tcvt-ra.nl staan handleiding en
filmpjes hoe de registratie is bij te werken.
App
TCVT RA is bezig om een app te laten
ontwikkelen die per 1 mei 2022 de pas
gaat vervangen. Dit betekent dat:
- een machinist niet meer hoeft in te
loggen “op zijn pas”,
- zijn uren en bijscholing kan checken via
zijn app,
- het registreren van de uren en de
bijscholing ongewijzigd moet gebeuren.
Geen smartphone: gewoon inloggen.
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Aantal certificaten en stickers
Het aantal afgegeven persoonscertificaten
TCVT is over 2021s gestegen t.a.v.
dezelfde periode 2020. (+20%).
De vergrijzing s hier mede debet aan.
De afgifte van het aantal keuringsstickers
blijft globaal gelijk t.o.v. 2020.
Agenda 2022
DB
23/2
CCvD 16/3
Bestuur 30/3

18/5
15/6
29/6

31/8
14/9
28/9

2/11
23/11
7/12

Vragen
Heeft u vragen of opmerkingen:
mail dan naar tcvt@tcvt.nl.

Verlengen
Om de registratie na 5 jaar te kunnen
verlengen, moet de machinist het
originele boekje ter controle opsturen
naar TCVT RA. De informatie in het boekje
(van voor 2020) staat nl. niet op de pas.
Scannen en mailen mag ook.
Doe de aanvraag ca. 3 weken voor de
vervaldatum van 5 jaar.
Zie voor meer informatie ook onze
website:
http://www.tcvt-ra.nl
Het boekje van de machinist wordt
gecontroleerd en daarna vernietigd
U krijgt geen nieuw boekje meer, maar
een gratis (nieuwe) pas.
De verlenging kost € 195,-- excl. btw per
registratie, voor een periode van 5 jaar.
De factuur staat op naam van de
machinist en kan niet worden gekoppeld
aan een evt. bedrijf.
De prijs is ook voor 2022 ongewijzigd !
Machinisten
Per 1-1-2022 zijn er 16.691 registraties
onder het beheer van TCVT RA afgegeven.
Raad van Advies
Het bestuur heeft een Raad van Advies
geïnstalleerd die per 1-1-2022 actief is.

Agenda 2021
Bestuur
23/2

18/5

31/8

Vragen
Heeft u vragen of opmerkingen:
mail dan naar kantoor@tcvt-ra.nl.
Zie voor meer informatie ook onze
website:
http://www.tcvt-ra.nl
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