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MVK en HVK (vraag 1.2, bijlage C)
Afwijkende opleidingen en diploma’s moeten voorafgaand aan certificatie geaccepteerd zijn door de SSVV
of vzw CSM. De procedure voor acceptatie is als volgt:
1. Bedrijven die gecertificeerd willen worden, moeten een beoordeling op gelijkwaardigheid laten
uitvoeren door een gespecialiseerde externe instantie*. De beoordeling bestaat uit drie
elementen (de in het schema genoemde opleidingen en diploma’s voldoen hier automatisch aan):
a. beoordeling van gelijkwaardigheid op niveau;
b. beoordeling gelijkwaardigheid op inhoud;
c. beoordeling van de kennis van de kandidaat over de lokale wet- en regelgeving.
Voor punt c moet ook worden aangegeven op welke werklocaties de kandidaat als VGMfunctionaris, -auditor of -coördinator aan de slag gaat. Meestal is automatisch voldaan aan punt c
als de kandidaat een VGM-vakopleiding heeft gevolgd in het land waar hij gaat werken.
2. Een verzoek tot acceptatie van een afwijkende opleiding of diploma moet worden gericht aan het
CCVD-VCA (ccvd-vca@ssvv.nl) of het UCVD-VCA (contact@besacc-vca.be). Bij het verzoek moet
het acceptatiebesluit uit stap 1 worden gevoegd.
3. Het CCVD-VCA of UCVD-VCA besluit binnen drie maanden of de opleiding of het diploma wordt
toegevoegd aan de lijst met geaccepteerde opleidingen en diploma's. De aanvrager wordt
hierover geïnformeerd.
4. De actuele lijst is te vinden op www.vca.nl en www.besacc-vca.be.
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B-VCA (vraag 3.2) en VOL-VCA (vraag 3.3)
Afwijkende opleidingen en diploma’s moeten voorafgaand aan certificatie geaccepteerd zijn door de SSVV
of vzw CSM. De procedure voor acceptatie is als volgt:
1. Bedrijven die gecertificeerd willen worden, moeten een beoordeling op gelijkwaardigheid laten
uitvoeren door een gespecialiseerde externe instantie*. De beoordeling bestaat uit drie
elementen:
a. inhoud van de eind- en toetstermen;
b. tijdsduur, aantal vragen en slagingsdrempel;
c. herleidbaarheid van individuele diploma's.
2. Een verzoek tot acceptatie van een afwijkende opleiding of diploma moet worden gericht aan het
CCVD-VCA (ccvd-vca@ssvv.nl) of het UCVD-VCA (contact@besacc-vca.be). Bij het verzoek moet
het acceptatiebesluit uit stap 1 worden gevoegd.
3. Het CCVD-VCA of UCVD-VCA besluit binnen drie maanden of de opleiding of het diploma wordt
toegevoegd aan de lijst met geaccepteerde opleidingen en diploma's. De aanvrager wordt
hierover geïnformeerd.
4. De actuele lijst is te vinden op www.vca.nl en www.besacc-vca.be.

*

Voorbeelden hiervan zijn Nuffic, SBB en Hobéon.
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