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Certificatiehandleiding Veiligheidscertificaat Maritiem 

 
Inleiding 
Deze certificatiehandleiding beschrijft de informatie die van belang is voor het afhandelen van een 

aanvraag Veiligheidscertificaat Maritiem (VCM).  
De documenten die hiervoor nodig zijn en de werkwijze voor het afhandelen zijn beschreven om tot 
een complete aanvraag te komen. Meer informatie is terug te vinden op de website 
https://www.mijncertificatie.nl. 
 
Het certificatieschema VCM is een doorontwikkeling van het VCA certificaat die herkenbaar is voor 

de binnenvaart sector en alles wat daarmee samenhangt. Het schema VCM komt naast het VCA 
schema van SSVV. 
 
De examinering van de opleiding Veiligheidscertificaat Maritiem (VCM) volgt de kaders en de 
structuur van de examinering van Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers (VCA) van 
de Stichting Samenwerken Voor Veiligheid (SSVV).  
 

De VCM-examens toetsen de binnenvaartspecifieke kennis op het gebied van veilig werken in de 
binnenvaart. De Eind- en Toetstermen (E&T) zijn uitsluitend van toepassing op onderwerpen die 
niet in de algemene VCA-examens worden getoetst. De algemene hoofdstukken, onderwerpen en 
eindtermen zijn in dit document één op één overgenomen uit de toets- en eindtermen VCA. De 
toetstermen zijn echter binnenvaartspecifiek. Is er geen binnenvaartspecifieke vertaling van een 
VCA-eindterm in een VCM-toetsterm mogelijk? Dan wordt dat in het document Toets- en 
Eindtermen VCM aangegeven.   

 
De Eind- en Toetstermen VCM zijn ontwikkeld door Mardev, een kennisinstituut voor de 
ontwikkeling van maritiem veiligheidsonderwijs. Mardev heeft een eerste versie van de VCM-
examens ontwikkeld. Deze eerste versie VCM-examens worden door Kiwa verder uitgebreid, op 
basis van de wensen voor aanvullende E&T vanuit de branches van de binnenvaart. Vanaf februari 
2023 neemt Kiwa-IBEX deze VCM-examens in eigen beheer af. Daarnaast ontwikkelt Kiwa Training 

& Development de opleiding voor VCM (inclusief het VCA-gedeelte). Kiwa Training & Development 
en Kiwa-IBEX zijn hierbij de exclusieve partijen voor de VCM-opleiding, resp. het VCM-examen. 
Voor VCA-examens verwijst Kiwa haar opdrachtgevers door naar de VCA examenaanbieder IBEX 
met een SSVV-erkenning. De SSVV is de juridische eigenvaar van het VCA-systeem in Nederland. 

Mardev is eigenaar en beheerder van les- en leerstof en examens op het gebied van VCM en 
ontwikkelt en borgt die onderwijsproducten conform de SSVV-systematiek. Op termijn is het van 
belang dat andere VCM-opleiders en VCM-examenbureaus, zich gaan aansluiten op het VCM 

schema. 
 
Aanvraag 
INITIEEL 
Voor het indienen van een nieuwe aanvraag in MijnCertificatie (MC) wordt er een koppeling (API: 
application programming interface) gemaakt met de database van de exameninstelling. De 
gegevens kunnen al dan niet worden geïmporteerd door de medewerker van Hobeon SKO. Worden 

de gegevens geïmporteerd dan maakt MC een kandidaat aan. Alle gegevens van de kandidaat 
worden automatisch opgeslagen in MC.  
 
 
BEWIJSDOCUMENTEN 
Nu kunnen de documenten voor de aanvraag worden ingediend.  

De ingediende bewijsdocumenten kunnen door de medewerker Hobeon SKO worden goedgekeurd 

of afgekeurd. Dit wordt gedaan op basis van de gestelde eisen per bewijsdocument; zie hieronder. 
Afgekeurde bewijsdocumenten worden (met reden van afkeuring) door de medewerker van Hobeon 
SKO gemeld aan de exameninstelling.  
 
Hieronder is aangegeven waar elk (bewijs)document aan moet voldoen. 
 

Indienen aanvraag 
Alle ingezonden documenten worden vertrouwelijk behandeld. 
Er worden alleen aanvragen in behandeling genomen als de documenten in het Nederlands of het 
Engels zijn opgesteld. Ook moeten alle documenten goed leesbaar zijn. 
 

https://www.mijncertificatie.nl/
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Examenverslag 
De exameninstelling heeft een document (voorlopig examenverslag) waarmee wordt aangetoond 
dat een aanvrager een examen met positief resultaat heeft afgerond bij een door SSVV erkende 

exameninstelling. Hobéon SKO ontvangt dit document van de exameninstelling namens de 
aanvrager.  
 
AFHANDELEN VAN DE AANVRAAG 
Nadat alle documenten zijn ingediend, worden deze door Hobéon SKO (administratief) beoordeeld.  
Als alle documenten administratief zijn goedgekeurd dan ontvangt de exameninstelling een 
(verzamel) factuur van Hobeon SKO.  

 
Certificatiebeslissing 
Zijn alle bewijsdocumenten akkoord dan kan (zal) de medewerker van Hobeon SKO de audit in MC 
goedkeuren. Dit is de certificatiebeslissing.  
 
Certificaat 

Het certificaat wordt verstuurd per e-mail (digitaal certificaat) naar de betreffende 
exameninstelling.  

Bovenaan het certificaat onder certificaatnummer staan een aantal letters die de beroepsgroep 
aangeven en een nummer (bijvoorbeeld VCM-12345).  
Het certificaat kan ook aan de kandidaat op papier ter beschikking worden gesteld, alsmede kan 
een VCM-pasje op verzoek, worden verstrekt. Hiervoor rekent Hobéon SKO aanvullende kosten. 
 

HERCERTIFICATIE 
Na vijf jaar kan een certificaathouder hercertificatie aanvragen. De werkwijze hiervoor is gelijk aan 
het bovenstaande, maar de aanvrager hoeft niet nogmaals worden aangemaakt.  

 


