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versie 1.7 van 11 augustus 2015.
2.1
2.2

21 september

Leeftijdgrenzen medische keuringen

2015

gecorrigeerd.

29 februari

Tekst rond leeftijdsgrenzen verduidelijkt.

2016

Taak medewerker OBI verplaatst van
Veiligheid kritische technische taken in het
kader van het erkenningssysteem van ProRail
naar Veiligheid kritische technische taken
uitsluitend voor ProRail medewerkers

2.3

1 maart 2017

Veiligheidstaken uit VVW-Tram en VVW-Metro
zijn toegevoegd m.b.t. medische en
psychologische geschiktheid.
Reglement klacht, bezwaar en beroep is
vervangen door reglement bezwaar en beroep
persoonscertificering en de klachtenregeling
van railAlert.
Geldigheidsduur psychologische keuringen is
aangepast conform besluiten (was foutief
vermeld)

2.4

22 november

Vermelden geldigheid certificaat VHP-Tram.

2017

Verwijderen VTB HSL aangezien cert.schema
voor VTB HSL is komen te vervallen per 1
november 2017.

2.5

15 maart 2018

Geldigheidcertificaten EV naar 5 jaar conform
RLN00128
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Inleiding

1

Dit document vermeldt de duur van de geldigheid voor certificaten en van medische en
psychologische keuringen.
De voorwaarden voor de geldigheid en voor het verlengen van de geldigheid (her certificering)
staan beschreven in het specifieke certificeringsschema.
De procedures voor de beoordeling van de vakbekwaamheid staan beschreven in het
document ‘Reglement voor de beoordeling van de vakbekwaamheid’.
De procedures voor een bezwaar en een beroep naar aanleiding van de uitslag van de
beoordeling van vakbekwaamheid, staan beschreven in het document ‘Reglement Bezwaar
en Beroep Persoonscertificering’.
Voor het indienen van een klacht over vermeende onjuistheden en onduidelijkheden in de
vragen of opdrachten en de wijze waarop een toets of beoordeling is ingericht kan gebruik
gemaakt worden van de ‘Klachtenregeling’.
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Geldigheid certificaten

2

Certificaat
Veiligheidstaken in het kader van de NVW regelgeving

Trein
Begeleider Buiten Dienst gesteld spoor (BBD)
Gereedschapsmachinist (Gmcn)
Veiligheidsman (VHM) / Grenswachter (GRW)
Leider Lokale Veiligheid (LLV)
Leider Werkplek Beveiliging (LWB)
Noot: Leider Werkplek Beveiliging is automatisch gecertificeerd
voor Leider Lokale Veiligheid
V&G-coördinator Ontwerpfase (VGC-O)
V&G-coördinator Uitvoeringsfase (VGC-U)
Werkplekbeveiliger Ontwerpende Taken (WB-O)
Werkplekbeveiliger Uitvoerende Taken (WB-U)
Werkplekbeveiliger Voorbereidende Taken (WB-V)
Werkzone Leider Veiligheid (WLV)
Handheld Terminal (HHT) Betuweroute en Hanzelijn
Veiligheidscommunicatie
Beoordelen Infrabeschikbaarheid (BI)
Ondersteunende (veiligheids-)taken
Praktijkbeoordelaar NVW-taken

Maximale geldigheidsduur

3
3
3
3
3

jaar
jaar
jaar
jaar
jaar

3 jaar
3 jaar
3 jaar
3 jaar
3 jaar
3 jaar
3 jaar
∞
3 jaar

∞
Voorwaarde voor geldigheid is het
jaarlijks bijwonen van een railAlert
expertbijeenkomst.

Tram
Veiligheidspersoon tram (vhp-tram)

3 jaar

Medische geschiktheid
1. Een verklaring van medische geschiktheid, afgegeven aan een:
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a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

Leider Werkplekbeveiliging (LWB-Trein),
Leider Lokale Veiligheid (LLV-Trein),
Werkzone-leider Veiligheid HSL (WLV)
Veiligheidsman/ Grenswachter (VHM/GRW-Trein),
Gereedschapsmachinist (Gmcn-Trein),
Begeleider Buiten Dienst gesteld Spoor (BBD-Trein),
Leider werkplekbeveiliging tram (lwb-tram),
Leider werkplekbeveiliging metro (lwb-metro),
Leider lokale veiligheid metro (llv-metro),
Veiligheidspersoon metro (vhp-metro),

is bij een leeftijd tot en met 54 jaar geldig voor de duur van vier jaar, gerekend vanaf de
dag van afgifte.
Bij een leeftijd vanaf 55 jaar is de verklaring van medische geschiktheid geldig voor de duur
van twee jaar, gerekend vanaf de dag van afgifte.
2.

Een verklaring van medische geschiktheid verliest haar geldigheid indien bij tussentijds
medisch onderzoek blijkt dat de betrokkene niet of niet langer beschikt over de voor de
uitoefening van de betrokken veiligheidstaak vereiste medische geschiktheid.

Een tussentijds medisch onderzoek als bedoeld in het tweede lid vindt plaats indien bij de
organisatie waar de betrokkene werkzaam is, het vermoeden bestaat dat de betrokkene niet langer
beschikt over de voor de uitvoering van de betrokken veiligheidstaak vereiste medische
geschiktheid.

Psychologische geschiktheid
1. Een verklaring van psychologische geschiktheid, afgegeven aan een:
a. Veiligheidsman/grenswachter (VHM/GRW-Trein),
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b. Veiligheidspersoon metro (vhp-metro),

is geldig voor de duur van vier jaar, gerekend vanaf de dag van afgifte.
Bij vrijwillige psychologische keuring van een Leider Werkplekbeveiliging (LWB-Trein)
tegen het ‘zware’ keuringsregiem is de verklaring geldig voor de duur van vier jaar,
gerekend vanaf de dag van afgifte.

2. Een verklaring van psychologische geschiktheid, afgegeven aan een:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Leider Werkplekbeveiliging (LWB-Trein),
Leider Lokale Veiligheid (LLV-Trein),
Werkzoneleider Veiligheid HSL (WLV),
Gereedschapsmachinist (Gmcn-Trein),
Begeleider Buiten Dienst gesteld Spoor (BBD-Trein),
Leider werkplekbeveiliging tram (lwb-tram),
Leider werkplekbeveiliging metro (lwb-metro),
Leider lokale veiligheid metro (llv-metro),

is geldig voor onbepaalde tijd.
3.

Een verklaring van psychologische geschiktheid verliest haar geldigheid indien bij een
tussentijds psychologisch onderzoek blijkt dat de betrokkene niet of niet langer
beschikt over de voor uitoefening van de betrokken veiligheidstaak vereiste
psychologische geschiktheid.

Een tussentijds psychologisch onderzoek als bedoeld in het derde lid vindt plaats indien bij de arts
die een medische keuring verricht of bij de organisatie waar betrokkene werkzaam is, het
vermoeden bestaat dat betrokkene niet of niet langer beschikt over de voor de uitvoering van de
betrokken veiligheidstaak vereiste psychologische geschiktheid.
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Certificaat
Veiligheid kritische technische taken in het kader van het
erkenningssysteem van ProRail

Draagsysteem (kabel vakbekwaamheden)
3 kV Kabelmoflassen
10 kV Kabelmoflassen
Voorman kabelinfra spoorse kabels

Maximale geldigheidsduur

5 jaar
5 jaar
∞
Voorwaarde voor geldigheid is eens
per drie jaar aantoonbaar een
herinstructie door de werkgever

Ondersteunende (veiligheids-)taken
Praktijkbeoordelaar voorman kabelinfra spoorse kabels

∞
Voorwaarde voor geldigheid is het
jaarlijks bijwonen van een railAlert
expertbijeenkomst.

Geleidingsysteem
Technisch leider baan
Krukken en klemmen van meerdelige wissels

In ontwikkeling
3 jaar

Energievoorziening systeem
Werkverantwoordelijke 1500 V bovenleiding
Ploegleider 1500 V bovenleiding
Vakbekwaam persoon 1500 V tractievoeding
Werkverantwoordelijke 1500 V tractievoeding
Ploegleider 1500 V tractievoeding
Vakbekwaam persoon 1500 V bovenleiding
Werkverantwoordelijke Voeding Trein beveiliging en beheersing
Ploegleider Voeding Trein beveiliging en beheersing
Vakbekwaam persoon Voeding Trein beveiliging en beheersing

5
5
5
5
5
5
5
5
5

jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
jaar

Voorwaarde voor verlenging is
binnen de -in de normen gesteldetermijn van 3 jaar her-instructie te
volgen.
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Certificaat
Treinbeveiliging
(spooraannemers en onderhoudsaannemers)
BFI-monteur
EBI switch (wissel mechanisch)
Emplacementsbeveiliging EBS
Emplacementsbeveiliging: NX’68 incl. LCE
Emplacementsbeveiliging: PLC Interlocking
Emplacementsbeveiliging: VPI
Holle dwarsligger (wissel mechanisch)
Integra 1:34,7 (wissel mechanisch)
Monteren elektrische verbindingen
NSE Steller (wissel mechanisch)

Maximale geldigheidsduur

5 jaar
5 jaar
3 jaar
3 jaar
3 jaar
3 jaar
5 jaar
5 jaar
3 jaar
5 jaar
∞ Voorwaarde voor geldigheid is
het jaarlijks bijwonen van een OTV

Ontwerpen tijdelijke voorzieningen
Overwegen
Treindetectie/beïnvloeding: Assentelsysteem
Treindetectie/beïnvloeding: Spoorstroomlopen, ATB 1e
generatie
Vrije baan beveiligingen
Wissels elektrisch
Treinbeveiliging
(ingenieursbureaus)
Beltesten
Beveiligingsinstallaties primair collationeren
Beveiligingsinstallaties secundair collationeren
Leiding geven aan Testen en Indienststellen
OBE-/OR-bladen & Staat van Aanwijzingen collationeren
RVTO collationeren
Test- en Indienststellingsplan vaststellen
Veiligheidstestprogramma uitvoeren
Veiligheidstestprogramma vaststellen
Werktekening collationeren
Ondersteunende (veiligheids-)taken
Praktijkbeoordelaar IB Treinbeveiliging

bijscholingsvakdag

5 jaar
5 jaar
5 jaar
5 jaar
5 jaar

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
jaar

∞ Voorwaarde voor geldigheid is
het jaarlijks bijwonen van een
railAlert expertbijeenkomst.
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Certificaat
Veiligheid kritische technische taken uitsluitend voor
ProRail medewerkers
Installatieverantwoordelijke Baan
Calamiteiten Operator Tunnel Technische Installaties
Bedieningsdeskundige OBI 1500 V
Bedieningsdeskundige OBI 25kV

Versie

Datum

Titel

Maximale geldigheidsduur

3
3
3
3
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