EXAMENREGLEMENT ATO BEDRIJFSTRAININGEN

1. U dient op tijd aanwezig te zijn voor aanvang van de cursus.
2. Om deel te nemen aan een reguliere cursus dient u minimaal 16 jaar te zijn.
3. Indien de cursist voor aanvang van de cursus een cursusboek heeft ontvangen, wordt hij/zij geacht deze voor
aanvang te hebben bestudeerd.
4. Voor aanvang van de cursus vult iedere cursist een deelnemersformulier in. Dit formulier dient te worden
ondertekend waarbij de cursist tekent voor te allen tijde verantwoordelijk te blijven voor zijn/haar rij- en
werkgedrag.
5. U bent verplicht een geldig legitimatiebewijs bij u te hebben tijdens de cursus.
6. Bij een VCA of SOG examen dient u een kopie van een geldig legitimatiebewijs in te leveren
7. Bij een praktijkcursus dient u werkschoenen te dragen en een veiligheidsvest.
8. U dient een voldoende te score bij het theorie examen.
9. Alle theorie examens bevatten meerkeuze vragen.
10. Tijdens een theorie examen dient er geen cursusmateriaal op tafel te liggen
11. De cursusruimte dient tijdens een theorie examen vrij te zijn van verstoring. De cursisten zitten ruim uit elkaar
of maken een andere versie.
12. De docent/examinator beoordeelt of een cursist voldoende de praktijkoefeningen beheerst om het certificaat te
behalen.
13. Indien er sprake is van een combinatiecursus waarbij er niet voldoende op beide cursussen wordt gescoord, kan
de docent ervoor kiezen 1 certificaat of een certificaat ‘onder toezicht’ af te geven
14. Tijdens een theorie examen mogen er geen communicatieapparatuur, geluid en/of beeldopname apparatuur op
tafel te liggen. Telefoons dienen op stil of uitgezet te worden.
15. U dient de theorie examens met kladpapier en eventuele aantekeningen weer in te leveren na afleggen van het
examen.
16. Certificaten van ATO Bedrijfstrainingen worden aan het einde van een cursusdag bij voldoende resultaat
uitgegeven, tenzij de opdrachtgever anders wenst. Een kopie van het certificaat wordt digitaal naar de
opdrachtgever verzonden.
17. Een certificaat wordt eenmaal uitgegeven. Bij verlies of schade kan er een nieuw certificaat ter betaling van
€12,50 worden aangevraagd.
18. Een certificaat BHV heeft een geldigheidsduur van 2 jaar, overige reguliere cursussen 5 jaar, VCA 10 jaar. De
geldigheidsduur wordt op het certificaat vermeld.
19. Er gelden aparte/aanvullende examenreglementen voor VCA/SOG examens. Deze worden u toegezonden bij
aanmelding van een cursus in het geval van SOG examens. Voor aanvang van het VCA examen wordt u op de
hoogte gesteld van de examenreglementen. Deze examens vinden als CBT/Beeldscherm examens plaats.

