Aanvraag portfoliobeoordeling
Behorend bij het Certificeringsschema voor personen met een Veiligheidskritische
Technische Taak IB-Treinbeveiliging in het kader van de Erkenningsregeling van ProRail –
Algemene informatie.

1

Gegevens kandidaat
Naam en voorletter(s):
Geboortedatum:
Geboorteplaats:
Huidige functie:

2

Gegevens werkgever
Informatie werkgever
Naam organisatie
Adres
Gegevens contactpersoon
Naam en voorletter(s)
Functie
Telefoonnummer
E-mailadres

Nummer

Datum
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Aangevraagde certificaten

3

Deze aanvraag betreft het volgende certificaat / de volgende certificaten:
Initiële certificering (kandidaat was niet eerder voor deze VKTT gecertificeerd)
Hercertificering (eerder certificaat al dan niet verlopen / vervallen)
Heractivering bestaand certificaat (wegens verandering van werkgever)

Nummer

☐

☐

☐

VKTT 1: RVTO collationeren

☐

☐

☐

VKTT 2: OBE- / OR-bladen & Staat van Aanwijzingen collationeren

☐

☐

☐

VKTT 3: Beveiligingsinstallaties primair collationeren

☐

☐

☐

VKTT 4: Beveiligingsinstallaties secundair collationeren

☐

☐

☐

VKTT 5: Werktekeningen collationeren

☐

☐

☐

VKTT 6: Beltesten

☐

☐

☐

VKTT 7: Test- en Indienststellingsplan vaststellen

☐

☐

☐

VKTT 8: Veiligheidstestprogramma vaststellen

☐

☐

☐

VKTT 9: Veiligheidstestprogramma uitvoeren

☐

☐

☐

VKTT 10: Leiding geven aan Testen en Indienststellen

Datum
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4

Werkgeversverklaring

Ondergetekende verzoekt namens de werkgever de hiervoor genoemde medewerker te
certificeren voor de onder punt 3 vermelde Veiligheidskritische Technisch Taak / Taken IBTreinbeveiliging.
Ondergetekende verklaart namens de werkgever dat:
• de medewerker in dienst is van zijn bedrijf, dat een door ProRail categorie
treinbeveiliging erkend ingenieursbureau is volgens de Erkenningsregeling van ProRail
Branche Ingenieursbureaus (ACD00020), of in dienst is van ProRail zelf;
• de medewerker de taak daadwerkelijk uitoefent, al dan niet in een leer-/werktraject;
• de medewerker, in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming, toestemming heeft gegeven voor het verstrekken van zijn persoonlijke
gegevens aan railAlert en BTC;
• alle documenten in het aangeboden portfolio authentiek en waarheidsgetrouw zijn;
• bij de samenstelling van het portfolio geen inbreuk is gemaakt op rechten van derde
partijen.
Tevens vrijwaart werkgever railAlert en BTC voor eventuele aanspraken van derde partijen
m.b.t. eigendoms- c.q. auteursrechten op in het portfolio aanwezige documenten.

Naam werkgever
Naam verantwoordelijk manager
Functie verantwoordelijk manager
Handtekening verantwoordelijk manager
Datum

Rechtsgeldig te ondertekenen namens de werkgever door een gemandateerd manager

Nummer

Datum
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