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Examensessie VCA voor scholen – Beeldscherm 

Vanaf 1 januari 2018 worden alle VCA-examens via beeldscherm afgenomen. Een VCA-
examen beeldscherm is beperkt tot 15 leerlingen per sessie en verloopt eveneens onder 
toezicht van een examinator en hardware van het examencentrum. Bij stroompanne en/of 
technische problemen tijdens het online examen zal het examen verplaatst worden naar 
een later tijdstip. 

Modaliteiten voor deelname aan het examen 

Tijdens de examensessies wordt de identiteit van de persoon gecontroleerd aan de hand 
van zijn identiteitskaart. Zonder identiteitsbewijs kan een kandidaat niet deelnemen aan het 
examen. 

Deelnemers moeten in het bezit zijn van: 
• een identiteitskaart (rijbewijs);
• een leesbril (indien nodig);

Toezichters 

Afhankelijk van de grootte van de groep moet de examinator zich laten bijstaan door één of 
twee toezichters (één toezichter voor een groep van 21 tot 59 deelnemers – twee 
toezichters voor een groep van 60 tot 99 deelnemers).  

De toezichters: 
• moeten op de hoogte zijn van de toe te passen procedures;
• komen niet tussenbeide, geven geen commentaar of toelichtingen bij de vragen en

antwoorden;
• kunnen de examinator bijstaan bij de administratieve activiteiten;
• moeten de taal van het examen niet beheersen, maar moeten wel afdoende met de

examinator kunnen overleggen om de kwaliteit van de examinering te kunnen
bewaken;

• mogen geen personen zijn die voor de vzw optreden als lid van de
waarborgcommissie of als auditor van Examencentra VCA (Basisveiligheid, VOL, VIL
en RRT).

De lesgever van een groep mag als toezichter optreden bij het examen van deze groep. 

Praktische organisatie 

Het examen wordt georganiseerd in de lokalen van school zelf. De school staat in voor de 
nodige lokalen. Gelieve een lokaal te voorzien met een goed wifi-bereik. Indien er minder 
dan 8 leerlingen per school ingeschreven worden, kan de deelname toegevoegd worden bij 
een sessie van andere school. Dit wordt besproken tussen Constructiv, Volta, INOM en de 
school. 
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Duur van het examen 

Aan het gewone examen VCA Basisveiligheid mag maximaal 60 minuten besteed worden. 
Het voorleesexamen met Readspeaker VCA Basisveiligheid mag maximaal 75 minuten in 
beslag nemen. 

Specifiek voorleesexamen 

De voorleesexamens VCA Basis zullen voorgelezen worden via Readspeaker. Dit is een voor 
geïnstalleerde applicatie waarmee de kandidaat alle tekst op het scherm voor kan laten lezen 
door op een knop te klikken. 

Overzicht van wat er wel en niet wordt voorgelezen door Readspeaker: 

Vraagvorm Wat wordt voorgelezen 

Matching/Ranking Alleen de stam en vraag worden voorgelezen. 

Matrix Alles (De antwoordopties worden niet 
automatisch voorgelezen. Die kun je wel 
selecteren en laten voorlezen).  

Drag & Drop (sleepvraag) Alleen de stam en vraag. Antwoordopties en 
plaatjes worden niet voorgelezen.  

Multiple response Alles 

Multiple choice Alles 

Nieuwe vraagvormen in examens VCA 

In de VCA-examens die vanaf 1 januari 2018 zullen worden afgenomen, komen vraagvormen 
voor die in de huidige examens nog niet voorkomen: 

• De meervoudig-antwoordvraag
De kandidaat moet uit 4, 5, of 6 alternatieven meerdere juiste antwoorden selecteren.

• De matrixvraag
De kandidaat moet voor 3 of 4 beweringen per bewering aangeven of deze juist is of
onjuist.

• De rangschikvraag
De kandidaat moet 3 of 4 elementen in de juiste volgorde zetten.

• De koppel- of matchingvraag
De kandidaat moet 3 of 4 elementen uit het ‘rechter rijtje’ koppelen aan het juiste begrip
in het ‘linker rijtje’.

Vragen met situatieschets in afbeelding 
In de nieuwe examens VCA wordt meer gewerkt met tekstarme items. Dat houdt in dat 
afbeeldingen een deel van de tekst vervangen. Deze afbeeldingen zijn ontwikkeld door een 
illustrator en helpen de kandidaat met het begrijpen van de situatie. 

Slaagcriteria (wijze van beoordeling) 

De cesuur wordt aangepast vanwege de nieuwe vraagvormen die in de examens VCA 
voorkomen. Deze vraagvormen kennen een andere gokkans. Omdat de gokkans wordt 

verrekend in de cesuur, wordt de cesuur aangepast. Om te slagen moeten de kandidaten 
minstens 26/40 halen voor het examen VCA Basisveiligheid.  
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Deelscores examens VCA  
Bij enkele nieuwe vraagvormen wordt gewerkt met deelscores. 
Dat geldt voor onderstaande vraagvormen:  

• Meervoudig-antwoordvraag
• Matrixvraag

Voor elk juist deelantwoord krijgt de kandidaat de bijbehorende deelscore: 

• Bij een vraag waarbij 4 juiste antwoorden gegeven kunnen worden, kun je 0,25
punten behalen per goed antwoord. Wel gaat er per fout deelantwoord ook weer de
proportie af, met een ondergrens van 0. Je kunt dus nooit negatief scoren.

• Bij een vraag waarbij 3 juiste antwoorden gegeven kunnen worden, kun je 0,33 punten
behalen per goed antwoord. Wel gaat er per fout deelantwoord ook weer de proportie af,
met een ondergrens van 0. Je kunt dus nooit negatief scoren.

Voor ranking en matching wordt niet met deelscores gewerkt, omdat daar de onderlinge 
afhankelijkheid tussen de antwoorden heel hoog is (een fout in het ordenen van een procedure 
= een onjuiste procedure). 

Fraude tijdens het examens 

Deelnemers die tijdens het examen door de examinator op fraude (spieken, praten tijdens 
het examen, opnemen GSM,…) betrapt worden, worden uitgesloten van het examen. De 
school wordt hiervan op de hoogte gesteld. 

Taken van de waarborgcommissie 

De waarborgcommissie moet de kwaliteit van het beoordelingssysteem verzekeren en 
bewaken, in overeenstemming met de vermelde criteria. Bij een klacht treedt ze ook op als 
arbitragecommissie. De waarborgcommissie heeft vrije toegang tot alle lokalen waar 
examens plaatsvinden. 

Diplomaregister 

Het Belgisch centraal diplomaregister VCA is bedoeld voor verificatie van een 
diplomanummer, naam van een gediplomeerde of geldigheid van een diploma voor de 
kwalificaties basisveiligheid VCA, veiligheid voor operationeel leidinggevenden VCA en 
veiligheid voor intercedenten en leidinggevenden VCU. Voor de opdrachtgevers en de VCA-
gecertificeerde aannemers is de vermelding in het diplomaregister een bewijs dat aantoont 
dat de werknemer een geldig VCA diploma behaald heeft.  

https://csm-examen.be/ 

Heb je een diploma behaald, maar sta je niet of niet correct in het centraal diplomaregister, 
neem dan contact op met het erkende examencentrum dat het diploma heeft afgeleverd. Er 
kan ook gebruikt gemaakt worden van de knop “mijn diploma ontbreekt of is onjuist” op de 
website.  

Als er een fout op je diploma staat (verkeerde spelling van de naam, foute geboortedatum,...) 
of bij een officiële naamswijziging kan je, na het opsturen van het foute diploma, een nieuw 
diploma bekomen. 

http://www.besacc.be/nl/opleidingen/zoeken

