
 

1 BTC = Bureau Toetsing en Certificering 

 

Correspondentieadres: 

Postbus 205 
1380 AE  Weesp 
Bezoekadres: 
Flevolaan15, Weesp. 

Tel: 0294-461044 
E-mail: opleidingen@railsupport.nl 

 

 
Wijzigingen voor de opleidingen van het GVB voor Veiligheidspersoon / Leider 

Werplekbeveiliging. 

 

Start nieuwe opleidingen. 

Vanaf begin september 2022 zal er gestart worden met het opleiden van nieuwe veiligheidspersonen 

en leider werkplekbeveiligers: 

- vhp-metro 

o 2 dagen opleiding gevolgd door een theorie-examen door BTC1 op onze locatie in 

Weesp. 

o Na met goed gevolg afleggen van het theorie-examen volgt nog een praktijkopleiding  

o De beoordeling of iemand zelfstandig aan het werk kan als vhp-metro zal beoordeeld 

worden door een bevoegd praktijkbeoordelaar. 

- lwb-metro 

o 2 dagen opleiding gevolgd door een theorie-examen door BTC op onze locatie in 

Weesp. 

o Na met goed gevolg afleggen van het theorie-examen volgt nog een praktijkopleiding  

o Nadat de kandidaat zijn praktijkopleiding heeft voltooid zal er een praktijkexamen 

worden afgenomen. 

 

Geldigheidsduur huidige bevoegdheden. 

Op dit ogenblik zijn er personen waarvan hun geldigheid als vhp-metro en/of lwb-metro op korte 

termijn zal verlopen, of inmiddels al is verlopen. 

Voor deze personen zal hun certificaat worden verlengd met een half jaar, hierna dienen zij 

bijgeschoold te worden (zie voor de procedure de uitleg hieronder). 

 

Her activering voor Veiligheidspersoon (vhp-metro). 

Na het volgen van de theorieles volgt een examen welke afgenomen zal worden door BTC op onze 

locatie in Weesp, zodat iedereen weer volledig op de hoogte is van de regelgeving. 

Na het afleggen van het theorie-examen dient de kandidaat nog een praktijkbeoordeling te krijgen, 

welke afgenomen wordt door bevoegde praktijkbeoordelaars, alvorens de kandidaat weer voor 3 jaar 

bevoegd is om op te treden als vhp-metro 

 

Her activering voor Leider Werkplekbeveiliging (lwb-metro). 

Na het volgen van de theorieles volgt een examen welke afgenomen zal worden door BTC op onze 

locatie in Weesp, zodat iedereen weer volledig op de hoogte is van de regelgeving. 

Na het afleggen van het theorie-examen dient de kandidaat nog een praktijkbeoordeling te krijgen, 

welke afgenomen wordt door bevoegde praktijkbeoordelaars, alvorens de kandidaat weer voor 3 jaar 

bevoegd is om op te treden als lwb-metro. 

 

Inschrijven. 

Inschrijven voor een cursus kan op onze website bij de betreffende opleiding of via de wachtlijst. 
 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

Het opleidingsteam 


