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Hoe word ik een
Registered CPTED expert?
Het register RCE (Registered CPTED Expert) is eigendom van de stichting Veilig Ontwerp
en Beheer (SVOB). Het beheer en toezicht op de uitvoering van het RCE registerreglement
is ondergebracht bij N’Lloyd: http://www.nlloyd.nl/registers/cpted .
Verzoek indienen
Het verzoek om te kunnen worden geregistreerd als Registered CPTED Expert moet worden
ingediend bij N’Lloyd. Dit verzoek gaat gepaard met het indienen van de nodige gegevens
over opleiding, werkervaring etc. De kosten behorende bij de inschrijving bedragen eenmalig
€ 50,-. De zogeheten RCE-toetsingscommissie toetst de gegevens die zijn ingediend.
Voorwaarden
In principe dient aan de volgende voorwaarden te worden voldaan:
1. In bezit van het diploma voor het theorie examen CPTED van een door SVOB
erkend opleidingsinstituut. Op dit moment is dat het Beccaria Instituut
Bij Beccaria Instituut wordt het theorie examen afgenomen door de onafhankelijke
SVOB-examencommissie. De kosten voor het examen zijn inbegrepen in de kosten
voor de theorie opleiding CPTED. Voor de kosten van de opleiding wordt verwezen
naar de websites van het betreffende opleidingsinstituut.
2. In bezit van het diploma voor het praktijkexamen CPTED. De inschrijving voor het
praktijkexamen dient te geschieden via een door SVOB-erkend opleidingsinstituut.
Op dit moment is dat het Beccaria Instituut.
Het praktijkexamen bestaat uit het maken van een werkstuk. Werkstukken van
kandidaten die zich via het Beccaria Instituut inschrijven voor het praktijk-examen
worden beoordeeld door de onafhankelijke SVOB-examencommissie. Tevens dienen
zij hun werkstuk te presenteren voor deze examencommisie. De kosten voor het
behalen van het praktijkexamen bedragen € 1.000,= (excl. BTW) + de kosten die het
opleidingsinstituut doorberekend voor administratie en eventuele begeleiding.
Laatstgenoemde kosten zijn dus facultatief.
3. Minimaal drie jaar relevante werkervaring.
4. Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) waaruit blijkt dat het gedrag van de
kandidaat in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van de taak of
functie in de samenleving waarvoor hij/zij de certificatie aanvraagt.
Daarnaast dient een potentiële RCE-er akkoord te gaan met de gedragscode RCE
(http://www.nlloyd.nl/resources/downloads/1410RF-RCE-D1.pdf), het RCE registerreglement
(http://www.nlloyd.nl/resources/downloads/151014-RR-RCE-D2.pdf) en voldoen aan het
algemeen registerreglement van N’Lloyd
(http://www.nlloyd.nl/resources/downloads/1401RR01AlgReg-D3.pdf).
Toetsing
Bij de toetsing zijn drie mogelijkheden:
1. Is aan alle voorwaarden voldaan dan wordt de aanvrager opgenomen in het Register
CPTED experts en mag de aanvragen de titel ‘RCE’ achter de familienaam voeren.
2. Is er niet letterlijk aan alle voorwaarden voldaan maar kan uit de ingediende
gegevens worden opgemaakt dat de aanvrager wel degelijk (zeer) ervaren is, dan
wordt de aanvraag voorgelegd aan het bestuur van SVOB en een op maat gesneden
traject gevolgd met de intentie te komen tot registratie van de aanvrager. In
voorkomend geval zal het bestuur van de SVOB de aanvraag met positief advies
voorleggen aan de voorzitter van de Toetsingscommissie RCE.
3. Is er bij lange na niet aan alle voorwaarden voldaan dan volgt een (met redenen
omklede) afwijzing.

