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Examenreglement STL Veiligheidscertificaat Reachtruck (VCR) 

 

1. Algemeen 

• Dit examenreglement geldt voor VCR praktijkexamens die onder auspiciën van Pontifex Certificatie 

onafhankelijk van de opleiding worden afgenomen.  

 

2. Toelatingsvoorwaarden examen 

• Alleen kandidaten die zich hebben op tijd hebben aangemeld voor het examen worden toegelaten 

tot het examen. 

• Kandidaten dienen tenminste 16 jaar oud te zijn.  

• Tijdens het examen hebben van vertegenwoordigers van het examenbureau en Pontifex Certificatie 

op ieder moment toegang tot de examenruimte. 

 

3. Legitimatie 

• De kandidaat is verplicht zich tijdens het examen te legitimeren d.m.v. een geldig identiteitsbewijs 

(rijbewijs, paspoort, gemeentelijk identiteitsbewijs of verblijfsdocument). 

 

4. Tijdens het examen 

• Het examen bestaat uit een praktijkopdracht van drie onderdelen, de kandidaat heeft hiervoor 45 

minuten de tijd.  

• De kandidaat dient alle aanwijzingen van de examinator op te volgen. 

• Contact tussen kandidaten tijdens het examen is niet toegestaan. 

• Mobiele telefoons en andere elektronische apparatuur dienen uitgeschakeld en opgeborgen te zijn. 

• De examinator is bevoegd kandidaten die het examen verstoren of fraude plegen te verwijderen. 

• Een kandidaat die gezakt is voor het examen kan zichzelf direct, of via de opleider, aanmelden voor 

een herexamen.  

 

5. Examenlocaties 

• Examens worden afgenomen op een locatie die voldoet aan de criteria zoals gespecificeerd in de 

locatie-eisen. 

 

6. Uitslag en inzage 

• De uitslag wordt, middels een e-mail, binnen 3 weken bekend gemaakt. 

• Het resultaat van het behaalde examen is 5 jaar geldig, gerekend vanaf de examendatum. 

 

7. Klachten 

• Klachten over het examen kunnen door middel van het klachtenformulier bij Pontifex Certificatie 

worden ingediend. De klacht zal schriftelijk binnen 2 weken door Pontifex Certificatie worden 

behandeld en beantwoord. 

 

8. Eigendom en archivering 

• De examenvragen zijn eigendom van Pontifex Certificatie. 

• Het is niet toegestaan examenvragen of delen daarvan te kopiëren of over te nemen. 

• Examenopgaven en examenresultaten worden door Pontifex Certificatie gearchiveerd en blijven voor 

minimaal 1 jaar bewaard. 

 

9. Slotbepaling 

In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist Pontifex Certificatie. 


