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Uitvoeringsplan: onafhankelijke examinering

Tijdspad onafhankelijke examinering 2018
Datum
1 maart 2018

Kwalificatie
Gasmeten
Buitenwacht

Buitenwacht: CVO onderdeel

1 juni 2018

1 sept. 2018
1 okt. 2018

Voor alle SOG kwalificaties
geldt dat bij de theorie
examens op persoonsniveau
onafhankelijk wordt
geëxamineerd.
Voor alle SOG kwalificaties
geldt dat theorie examens via
CBT worden afgenomen.
Vorkheftruck en
Onafhankelijke
adembescherming

EVALUATIE
PLAN VAN AANPAK 2019

Toelichting
De docent mag niet tevens
examinator/examenleider zijn voor het examen.
Dit geldt zowel voor het CBT theorie examen als
voor het praktijkexamen.
De examinator/examenleider heeft de training
CVO gevolgd en is hiervoor geslaagd (deze
trainingen zijn gegeven in de periode
november-december 2017. In januari/februari
is er bij voldoende aanvraag (> 8 cursisten) nog
een training mogelijk.
De docent mag niet tevens
examinator/examenleider zijn voor het CBT
theorie examen. Tot 1 januari 2019 mag het wel
van dezelfde opleidingsorganisatie.
De papieren examens zijn niet meer
beschikbaar. Behalve bij een QMP storing.
De docent mag niet tevens examinator zijn voor
het examen. Bij Vorkheftruck is aan de
Waarborgcommissie verzocht om het mogelijk
te maken dat een examinator twee kandidaten
examineert.
Verzamelen gegevens
Op basis van de verkregen inzichten van 2018
komen tot een uitvoerbaar voorstel voor
onafhankelijke examinering in 2019.

Op 1 september wordt een evaluatie uitgevoerd over de behaalde resultaten. Het voorstel over het
vervolg van onafhankelijke examinering wordt gepresenteerd op het overleg van 1 oktober. De
doelstelling is om in 2019 voor alle kwalificaties bij de praktijkexamens tenminste in persoon een
scheiding te hebben gerealiseerd tussen docent en examinator voor alle SOG kwalificaties en waar
mogelijk om een scheiding aan te brengen tussen opleidingsorganisaties. Het voornemen is om dit in
ieder geval vanaf 1 januari 2019 te doen ten aanzien van de CBT theorie examens. De evaluatie, het
plan van aanpak en de afspraken met SSVV, als opdrachtgever en eigenaar van het stelsel, zijn daarbij
leidend voor de besluitvorming.
De evaluatie gaat in op de volgende aspecten:
• Kosten
• Aantal deelnemers
• Ervaringen examencentra op uitvoerbaarheid
• Ervaringen opleiders op uitvoerbaarheid
• Slagingspercentages
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