Uitvoeringsplan onafhankelijk examineren

Samenvatting
In het SOG-stelsel zal, vergelijkbaar met het VCA-stelsel, een scheiding op organisatieniveau gaan
plaatsvinden tussen examencentra en opleiders. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan de al
sinds jaren bestaande beheersmaatregel uit de SSVV opleidingengids voor opleidingen in de Ccategorie waarvoor de eis geldt van onafhankelijke toetsing. Dit houdt in dat examenleiders,
surveillanten en examinatoren door het examencentrum worden benoemd. Een examinator SOG
mag niet tevens opleidingen verzorgen bij een SOG-opleider.
De invoering van deze eis wordt voor de praktijkexamens SOG in 2019 geleidelijk ingevoerd.
Het werven van mogelijke kandidaten voor de SOG-praktijkassessments zal door SSVV / VCA Infra
in een gezamenlijke communicatietraject worden uitgevoerd. De beoordeling van de kandidaatexaminator vindt plaats door middel van een door de WBC vastgesteld toetsingsmodel en een
assessor en wordt geregistreerd op de website van VCA Infra.
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1. De planning
Tabel 1: Een overzicht van de scheiding op invoeringsdatum en organisatieniveau per kwalificatie
Datum
02/01/2019
04/02/2019
01/04/2019

01/06/2019

01/11/2019

Kwalificatie
CBT-praktijkexamen Meetopdrachten
CBT-theorie-examens Gasmeten
CBT-praktijkexamen Buitenwacht
CBT-theorie-examens Buitenwacht
Praktijkexamen Onafhankelijke Adembescherming
Praktijkexamen ABvL
Praktijkexamen VVL-h
CBT-theorie-examens ABvL en VVL-h en onafhankelijke adembescherming
Praktijkexamen Vorkheftruck
Praktijkexamen Hoogwerker
Praktijkexamen Verreiker
Praktijkexamen Flenzen (WF/ WFpr/ WFPrTT
CBT-theorie-exaens Vorkheftruck, Hoogwerker, Verreiker, Flenzen
Twin ferrule fittingen: het te volgen traject in relatie tot onafhankelijk
examinering. Communicatie hierover zal uiterlijk in september plaatsvinden.

Tabel 2: Van voornemen naar uitvoering, de stappen in kaart gebracht
Datum
Stap
05/10/18
Definitief uitvoeringsplan + publicatie
01/11/18
Besluitvorming WBC’s + publicatie
30/11/18
Start communicatietraject werving examinatoren
Jan – mei 2019
Training, toetsen en registratie examinatoren
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2. De eisen aan de examinator
Tijdens de bijeenkomsten van de WBC in september en oktober wordt voorgelegd om aan
examinatoren tenminste de volgende eisen te stellen:
•
•
•

Vaardigheidstraining SOG-examinatoren eX:plain
SOG-diploma van betreffende kwalificatie of een geaccepteerd equivalent (zie www.vcainfra.nl)
Assessment voor de betreffende kwalificatie

Tevens wordt aan de WBC (oktober 2018) gevraagd om de examinatorentoetsen te laten vervallen
per 01/01/2019.
Het assessment wordt afgenomen door een, door de SSVV, goedgekeurde assessor. Het
beoordelingsmodel wordt door VCA Examenbank ontwikkeld en vastgesteld door de
vaststellingscommissie van de betreffende WBC.
De examinator mag geen docent zijn bij een SOG-opleider.
Meer informatie over locaties en data voor kandidaat-examinatoren is beschikbaar vanaf 5 november
2018

3. De kosten
We gaan ervan uit dat de kandidaat-examinator al op grond van zijn of haar werkervaring beschikt
over de technische vaardigheden die relevant zijn voor de betreffende kwalificatie. Een niet-ervaren
examinator wordt geadviseerd een opleiding te volgen. Meer informatie hierover is beschikbaar
vanaf 13 december 2018. Voordat een assessment kan worden aangevraagd, moet men een
vaardigheidstraining met succes hebben gevolgd en het SOG-examen hebben behaald.

De examenkosten zijn, bij aanmelding via info@vcainfra.nl, als volgt:
Onderdeel
Vaardigheidstraining
Assessment

Tijdsbeslag* Locatie
1 dag
eX:plain/ Amersfoort
45 minuten Goedgekeurde examenlocatie**

Prijs (in euro’s)
275
250

Voor de kwalificaties geldt sterk wisselende prijzen. Deze worden bij het informatiepakket verstrekt.
De aanmelding doet de kandidaat-examinator zelf bij de opleider van zijn of haar keuze.
*) exclusief voorbereiding en reistijd
**) bij een erkende opleider of een SOG examencentrum dat beschikt over een eigen goedgekeurde
locatie. Examencentra kunnen vanaf 01/01/2019 een (aparte) aanvraag indienen voor een eigen
goedgekeurde locatie. De kosten hiervoor zijn: 180 euro, de aanvraag loopt via info@vcainfra.nl.
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4. De procedure
De volgende stappen worden onderscheiden:
1. Aanmelding van de kandidaat-examinator vanaf 5 november 2018 via info@vcainfra.nl
2. De kandidaat-examinator krijgt een informatiepakket toegestuurd.
3. Invulling en retournering informatieformulier.
4. Inplannen van toepassing zijnde trainingen en examens.
5. Uitvoering trainingen, examens en assessment.
6. Invoering in registratietool examinator.
De registratietool examinator is openbaar en kan via kennis over geboortedatum en naam worden
opgevraagd. In deze registratietool staat vanaf 15 februari 2019 nog uitsluitend de (vanaf 1 april
2019) erkende SOG examinator. Het behalen van de vaardigheidstraining wordt vanaf dat moment
niet meer apart geregistreerd. Voor examencentra is via de met een login code toegankelijke pagina
een overzicht beschikbaar (met een duidelijk versiebeheer) waarin het volgende is vermeld:
Naam geregistreerde examinator / geboortedatum / kwalificatie waarvoor de examinator is erkend /
e-mailadres van de examinator.
Wijzigingen versie 11 december ten opzichte van versie 17 oktober 2018
1. Kosten voor assessment: +50 euro (van 200 naar 250 euro)
2. Toevoeging SOG praktijkexamen met de bijbehorende kosten
3. Aanpassing informatie registratietool
4. Aanpassing data voor zover relevant
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