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RA-414 Protocol
Bijscholing TCVT RA
uitwerking ex artikel 5 protocol Bijscholing RA-413
In dit document zijn de afspraken vastgelegd inzake de relatie tussen de erkende
trainer en TCVT RA in het kader van de door TCVT RA erkende bijscholing TCVT RA.
Acceptatie trainer
De trainer wordt geauditeerd door een door TCVT RA aangewezen persoon.
Na acceptatie door TCVT RA van de trainer, zal TCVT RA met de trainer een
overeenkomst sluiten en de trainer autoriseren om aantekeningen te mogen
maken in het TCPR-boekje c.q. op de TCVT-DSP pas in het kader van de erkende
bijscholing.
Een examinator kan geen trainer voor TCVT (RA) bijscholing zijn!

Training
De training wordt tenminste 14 dagen vooraf aan TCVT RA gemeld: zo niet dan is
de training niet rechtsgeldig. Vermeld wordt onder meer;
- datum en tijd
- locatie
- trainer
- lesstof/module
Een evt. wijziging wordt uiterlijk 48 uur van tevoren aan TCVT RA doorgegeven.
Bij de training is een presentielijst aanwezig. Op deze lijst wordt ingevuld:
- naam deelnemer
- geboortedatum deelnemer
- certificaatnummer
- emailadres deelnemer
- tijdsduur training
- naam + handtekening trainer
- lesstof/module
Een kopie van de presentielijst wordt binnen 5 werkdagen digitaal aan TCVT RA
gestuurd.
De erkende trainer boekt de bijwoning door de machinist bij in het register van
TCVT RA.

Registratie (in TCPR-boekje/TCVT-DSP-pas):
In het register wordt de datum van de training, de behandelde eindtermen/module,
en de naam van de erkende trainer genoteerd.
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Sancties
- geen melding vooraf:
- geen tijdige doorgifte wijziging:
- trainer malverseert:

geen geldige training.
geen geldige training.
schorsing en bijscholing is ongeldig voor
zover er is gemalverseerd.
- communicatie over eventuele sancties worden door TCVT RA vooraf afgestemd
met de erkende trainer.

Diversen:
Kosten:
- eenmalige entree kosten ad € 250,-- .
- audit € 500,-- per dagdeel.
Extra audits:
Voor 5% van de trainingen en minimaal 2x per jaar.
Contracten:
TCVT RA sluit een overeenkomst (RA 102) met de erkende trainer waarop
voorgaande afspraken op van toepassing zijn.
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