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In dit examenreglement voor de Besacc-VCA risicovolle taken zijn alle rechten en plichten de van examenkandidaten opgenomen. 

EXAMEN TYPE 
Praxis biedt volgende examens aan: 
 IS-001 Werken met de vorkheftruck - gevorderd 

 IS-002 Werken met de reachtruck - gevorderd 

 IS-003 Werken met de starre verreiker 

 IS-032 Werken met de roterende verreiker met hijsfunctie 

 IS-004 Werken met hoogwerker op vrachtwagen 

 IS-005 Werken met zelfrijdende hoogwerker 

 IS-006 Aanslaan en uitwijzen van kritieke lasten 

 IS-011 Werken met rolbrug (kabelbediening/afstandsbediening) 

 AV-013 Werken met mobiele kraan (rupsen/autotruck/ruw terreinkraan) 

Elk type examen bestaat uit een theorie en praktijk gedeelte. Vrijstelling voor één gedeelte is niet mogelijk. 

TOELATINGSVOORWAARDEN 
 Minimaal 18 jaar zijn 

 Legitimatie mogelijk aan de hand van identiteitskaart, paspoort of rijbewijs 

 Beschikken over een verklaring medische geschiktheid 

 De deelnemer beheerst de taal van de examens 

 Er kan gebruikt gemaakt worden van een beëdigde tolk, indien dit vooraf wordt aangevraagd 

 Praxis voert een actief gelijke-kansen beleid. Onze examens staan open voor iedereen die aan de voorwaarden voldoet 

onafhankelijk van hun geslacht, huidskleur of godsdienst 

INSCHRIJVING 
 De inschrijving gebeurt minimaal twee weken voor het examen 

 De factuur is het bewijs van definitieve inschrijving 

 Betaling en annulering volgens onze Algemene Voorwaarden 

 De opdrachtgever bezorgt volgende gegevens: naam, voornaam, geboorteplaats en geboortedatum van de deelnemers 

EVALUATIEMETHODE THEORIE 
 Het theorie examen gebeurt schriftelijk met een reeks meerkeuzevragen en antwoordformulier  

 Deelnemers worden op een objectieve manier volgens de BeSacc-VCA risicovolle taken eindtermen getest via:  

o 4 verschillende meerkeuze vragenlijsten per risicovolle taak 

o Aantal vragen: 21/27 met telkens 1 juist antwoord 

o Je bent geslaagd wanneer je minimum 60% haalt 

 Maximum 8 fouten op 21 vragen 

 Maximum 10 fouten op 27 vragen 

o Tijdsduur: maximum 20 minuten 

 Op aanvraag is een voorleesexamen mogelijk. De examinator leest dan de vragen en de mogelijke antwoorden letterlijk, 

zonder enige toelichting, voor. 
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EVALUATIEMETHODE PRAKTIJK 
 Voor het praktijk examen draagt de deelnemer zijn veiligheidskledij en de verplichte PBM’s 

 Voor het praktijk examen van hoogwerker geen hoogtevrees hebben  

 Het checken van de vaardigheden en veiligheid voor het praktijkgedeelte gebeurt via observatie van de praktijkproeven 

opgesteld volgens de BeSacc-VCA risicovolle taken eindtermen 

 De examinator overloopt vooraf met de deelnemer de manier van examineren 

o Uitgeschreven praktijkproeven 

o 5 negatieve punten op je praktijkevaluatie is niet geslaagd 

o Tijdsduur: maximum 30 minuten 

o Maximaal 2 kandidaten per examinator 

DIPLOMA 
 Onmiddellijk na het examen worden de resultaten besproken 

 Wanneer de deelnemer zowel voor de theorie als praktijk slaagt, wordt een diploma uitgereikt  

 Het diploma is persoonsgebonden en vermeldt de risicovolle taak waarvoor de deelnemer is geslaagd 

 Het diploma is 5 jaar geldig en wordt online geregistreerd op http://besacc.epyc.eu/diploma  

 Diploma’s worden pas verstuurd wanneer de factuur is voldaan 

 Een correctie of duplicaat van het diploma kan worden aangevraagd. Administratiekost €25 (excl. BTW) 

GEDRAGSREGELS EN FRAUDE 
 De examinator is verantwoordelijk voor de veiligheid en is gerechtigd een deelnemer (verdere) deelname aan het examen te 

ontzeggen in geval van: 

o Dronkenschap of drugsgebruik 

o Onveilige handelingen met een gevaar voor zichzelf of anderen 

o Fraude tijdens het examen 

 De deelnemer wordt in al deze gevallen als niet geslaagd beschouwd 

 Gegevens van de fraudeur en aarde van de fraude worden doorgegeven aan BeSacc-VCA vzw 

EXAMENCOMMISSIE EN KLACHTEN 
 De examencommissie bestaat uit de examinatoren, administratief verantwoordelijke en directie van Praxis. Ze komt jaarlijks 

samen en heeft als doel: 

o Toezien op de kwaliteit van de examens 

o De theoretische vragen en praktische proeven nazien 

o De inhoud van opleidingen evalueren en bij te sturen 

o De evaluatieverslagen nazien – acties plannen 

o Aanpassingen aan de actuele reglementering 

o Klachten behandelen 

 Elke examinator moet onafhankelijk zijn en mag geen familiale of zakelijke banden met een deelnemer hebben 

 Alle medewerkers rond de BeSacc-VCA examens ondertekenen een overeenkomst tot strikte geheimhouding rond zowel de 

examens, de resultaten als de deelnemers.  

 Eventuele opmerkingen of klachten worden eerst met de examinator besproken. Indien dit niet tot een oplossing leidt, wordt 

de klacht aan de examencommissie voorgelegd.  

 Niet geslaagde deelnemers kunnen een herkansing voor theorie of praktijk aanvragen binnen de twee maanden na hun 

laatste examen. Voor het theorie examen zal de deelnemer een andere vragenlijst ontvangen. 

 Gedurende een bewaartermijn van drie jaar heeft de deelnemer recht op inzage van examens en resultaten 

 Dit examenreglement volgt de opgelegde voorwaarden van BeSaCC-VCA vzw. Wijziging aan hun voorwaarden resulteert 

automatisch in een aanpassing van dit examenreglement. 

http://besacc.epyc.eu/diploma

