Programma

Dag van de Examencentra 7 juni 2018

09.30 – 10.00

Inloop met koffie en thee / SOG

10.00 – 10.05

Welkom door dagvoorzitter (Jeannette Schuddeboom)

10.05 – 10.30

Presentatie SOG examencentrum (Nick Meijer)

10.30 – 11.10

Ontwikkelingen in de kwalificaties (Ineke Koornstra). Met
inventarisatie aandachtspunten vanuit de zaal.

11.10 – 11.30

Introductie Graphics in SOG (Sebastiaan de Klerk)

11.30 – 12.00

Discussie: kansen en barrières voor het SOG. Zie bijlage 1

13.00 – 13.15

*
Lunch
*
Ontvangst met koffie en thee / SOG en VCA

13.15 – 13.20

Welkom door dagvoorzitter (Jeannette Schuddeboom)

13.20 – 13.50

Ontwikkelingen vanuit SSVV (Alfons Buijs)

13.50 – 14.20

Ontwikkelingen vanuit VCA Infra & uitkomsten klanttevredenheidsonderzoek (Jeannette Schuddeboom). Zie bijlage 2 met discussie

14.20 – 14.45

Itembeheer (Linda Noordermeer/ Ceri Haazen)

14.45 – 15.00

Pauze

15.00 – 15.15

Digitale platform (Jeannette Schuddeboom). Zie bijlage 3 met
discussie: wel of niet een goed idee + aandachtspunten

15.15 – 16.00

Nieuws VCA Gebruikersgroep en ontwikkelingen (Jasper Huibers)

16.00 – 16.15

Vragen / Terugkoppeling dag

12.00 – 13.00 uur

➢ 16.15

Napraten met een drankje en een hapje

Bijlage 1

Stellingen Kansen en Barrières SOG

1. Onafhankelijke examinering waarbij er tenminste een scheiding is van degene die examineert en degene die
opleidt leidt tot een objectievere vorm van examinering.
2. De mate waarin SOG diploma’s een adequate weergave is van de vakbekwaamheid verschilt per kwalificatie.
3. Onafhankelijke examinering is een noodzakelijke stap om het vertrouwen van opdrachtgevers in het SOG
stelsel te verbeteren.
4. Dat opdrachtgevers zelf een eigen examen afnemen bij nieuwe werknemers of onderaannemers die in het
bezit zijn van een SOG diploma is bij mij bekend.
5. De SOG opleiders zorgen met de huidige wijze van werken voor vakbekwame en goed opgeleide werknemers
in de petrochemie die voldoen aan de eisen zoals gesteld in de Uitvoeringsvoorschriften van de betreffende
SOG kwalificatie.
6. SOG examencentra zouden in staat moeten worden gesteld om zelf te bepalen welke SOG examinatoren men
bij welke examens in wil zetten.

Bijlage 2

Uitkomsten klanttevredenheidsonderzoek /
gebruikerstevredenheidsonderzoek

In deze bijlage de kwantitatieve informatie. Tijdens de Dag van de Examencentra zullen ook enkele prikkelende of
illustratieve opmerkingen worden benoemd met als doel om de discussie te stimuleren.

Cijfer

2017 / 2018

5

0x / 1x

6

3x / 5x

7

10x / 8x

8

2x / 3x

9

2x / 1x

Gemiddeld
7,2 (2017) /
6,8 (2018)

Bijlage 3

Online digitaal platform

Aan:
Van:
Datum:
Betreft:
Status:

Examencentra / Dag van de Examencentra
Jeannette Schuddeboom, manager VCA / eX:plain
4 juni 2018, versie 1
Oprichting van een online digitaal platform
Concept: input voor discussie met Examencentra en SSVV en Examenkamer

Inzet discussie 7 juni Dag van de Examencentra
▪ Zien jullie een meerwaarde van een dergelijk platform?
▪ Kunnen jullie de doelstelling van het platform onderschrijven?
▪ Wanneer zou een dergelijk platform naar jullie visie goed functioneren?
▪ Wat zouden jullie ons vooral willen meegeven bij de ontwikkeling van zo’n platform?

Aanleiding
Met ruim 1,5 miljoen gediplomeerde professionals en 15.000 gecertificeerde bedrijven is VCA dé standaard in veilig,
gezond en duurzaam werken.
Tegelijkertijd gaan de ontwikkelingen constant verder en is het een voortdurende uitdaging om de examens binnen
VCA en SOG inhoudelijk goed te laten aansluiten op veranderende maatstaven en veranderende omgevingen.
Hieronder zijn in vogelvlucht de meeste stakeholders benoemd die op directe of indirecte wijze een rol spelen in het
VCA en SOG stelsel:
▪ Aan de opdrachtgevende en besluitvormende kant: SSVV, WBC / CEV.
▪ Uitvoerders / toezichthouder: Examenkamer, eX:plain/VCA Infra.
▪ Stakeholders die een rol vervullen bij de afname en/of als gebruiker: Examencentra, Gebruikergroep
examencentra, opleiders VCA en SOG, NRTO (belangenvertegenwoordiging van (grote) opleiders), kandidaten,
VCA gecertificeerde bedrijven
▪ Overige stakeholders waar veelal een indirecte relatie mee is: Politie en OM, Inspectie SZW (arbeidsinspectie,
voorheen)
Via het bestuur van de SSVV en via de Examencommisies (CEV en WBC’s) zijn opdrachtgevers en aannemers
vertegenwoordigd. Naast algemene vergaderingen en kleinere vakgerichte overleggen is een groeiende behoefte om
ook op meer directe wijze in contact te kunnen treden met andere stakeholders om issues voor te leggen en om direct
gevoed te worden door de organisaties waarvoor het VCA en SOG stelsel in leven is geroepen. Een online platform
biedt deze mogelijkheid. Het is een omgeving die deelnemers de gelegenheid biedt om met elkaar, met het platform
of met een organisatie te verbinden. Een omgeving die (meer-)waarde creëert doordat er bestanden, gegevens, data
of ideeën uitgewisseld kunnen worden.

Doelstelling
1. Intensiveren van de communicatie tussen opdrachtgevers en de beheerder van het stelsel (SSVV) c.q. de
uitvoerder van het stelsel (VCA Infra) met voor VCA Infra als doel het opvangen van signalen om de kwaliteit
van examinering en opleiden ten aanzien van VCA en SOG te verbeteren.
2. Helderheid scheppen over verwachtingen, ontwikkelingen en feiten rondom examinering.
3. De mogelijkheid hebben om aan een platform van professionals, opdrachtgevers, aannemers voorgenomen
ontwikkelingen of signalen uit het veld ter discussie voor te leggen.
4. Waarborgcommissies en Examencommissies te kunnen ondersteunen bij hun inhoudelijke besluitvorming.

Gebruikers platform
In ieder geval wordt gedacht aan de volgende gebruikers:
▪ Opdrachtgevers
▪ Aannemers
▪ Professionals (vakinhoudelijk in het bijzonder tav SOG kwalificaties)
▪ SSVV
▪ VCA Infra

