Instrument opleiding/diplomavergelijking SOG-petrochemie kwalificatie …. met ….

Toelichting
Dit instrument is bedoeld voor werkgevers in de petrochemie die personen in de petrochemie willen
inzetten met een buitenlandse opleiding. Met het instrument kan een buitenlandse opleiding vergeleken
worden met een SOG-petrochemie kwalificatie om zodoende vast te stellen of de buitenlandse opleiding
(die niet onder de SSVV valt) gelijkwaardig is. De werkgever vult het instrument in en legt dit, samen met
de nodige documentatie over de buitenlandse opleiding, voor aan de betreffende Waarborgcommissie.
Op basis van het ingevulde instrument en de bijgeleverde documentatie over de buitenlandse opleiding
geeft de Waarborgcommissie een advies over gelijkwaardigheid van het buitenlandse diploma.
Met het advies van de Waarborgcommissie neemt de Centrale waarborgcommissie SOG-petrochemie
(na afstemming met de werkgroep arbeidsveiligheid van de VNCI) een besluit over de gelijkwaardigheid.
Bij een positief besluit wordt de gelijkwaardigheid vermeld op het specificatieblad van de SOGpetrochemie kwalificatie en in het centrale overzicht ‘Overzicht vrijstellingen SOG’
https://www.vcainfra.nl/bedrijven/risicovolletaak-per-branche/ .
De opbouw van het instrument is als onderstaand:

VERGELIJKINGSINSTRUMENT: ‘<<NAAM SOG-PETROCHEMIE KWALIFICATIE>>’ MET << NAAM NIET
SOG KWALIFICATIE/OPLEIDING>>
‘Hoofdstuk’
‘Onderwerp’
0.1.1
•

Criterium
o Onderdeel criterium

Het instrument is opgebouwd uit hoofdstukken. De hoofdstukken zijn onderverdeeld in onderwerpen. Bij
een onderwerp zijn criteria geformuleerd. Een criterium kan opgesplitst zijn in een aantal onderdelen. De
criteria geven informatie om al dan niet tot een gelijkstelling te komen.
De oranje kaders bevatten aanwijzingen hoe het document te doorlopen.

Geraadpleegde bronnen
Interne auditinstrumenten SOG
NEN-EN 1591-4 (en)

Begrippenlijst
Eind- of toetsterm:

Een concrete en eenduidige omschrijving van het gedrag dat kandidaat moet
laten zien om aan te tonen dat het vereiste onderwerp wordt beheerst.

Centraal examen:

Een gestandaardiseerd examen

Decentraal examen:

Een examen dat door de betreffende examenorganisatie wordt ontwikkeld

VERGELIJKINGSINSTRUMENT: ‘<<NAAM SOG-PETROCHEMIE KWALIFICATIE>> MÉT <<NAAM
SOG-PETROCHEMIE KWALIFICATIE >>’
1. Examen

<<SOG-kwalificatie>>

NIET-

<< Buitenlandse
opleiding>>

Indien er geen examen is dan door naar hoofdstuk 4. Opleiding

1.1 Organisatie van het examen
1.1.1

•
•
•

Welke organisatie voert het examen uit?
Is er onafhankelijk toezicht op uitvoering van
het examen?
Betreft het een centraal of decentraal
examen?

1.2 Inhoud van het examen
1.2.1

•
•

1.2.2

Indien er een praktijkexamen is
•

Waaruit bestaat het examen?
Is het examen gebaseerd op eind- en
toetstermen?
o Wie stelt deze vast?

Welke randvoorwaarden worden aan het
praktijkexamen gesteld?
o Welke hulpmiddelen moeten aanwezig
zijn?
o Op/met welke machines/apparatuur
wordt het examen uitgevoerd?

1.3 Eisen aan examinatoren
1.3.1

•

1.4

Onafhankelijk toezicht

1.4.1

•

Welke eisen worden er aan examinatoren
gesteld?
o Diploma’s
o Ervaring
o Gevolgde trainingen

Hoe is de scheiding tussen opleiding en
examinering georganiseerd?
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2. Diploma
2.1 Geldigheidsduur van het diploma
2.1.1

Wat is de geldigheidsduur van het diploma?

2.1.2

Hoe kan de geldigheid van het diploma worden
gecontroleerd?

Indien de informatie bij 1 t/m 2 overeenkomt c.q. gelijkwaardig is, dan verder met hoofdstuk 3. Vergelijking toetstermen

3. Toetstermen
3.1. Theorie-examen: vergelijking toetstermen
3.1.1

Onderwerp 1: <<naam onderwerp>>
•

3.1.2

Onderwerp 2: <<naam onderwerp>>
•

3.1.3

Verschil in toetstermen
o Verschil in aandachtspunten

Onderwerp 3: <<naam onderwerp>>
•

3.1.4

Verschil in toetstermen
o Verschil in aandachtspunten

Verschil in toetstermen
o Verschil in aandachtspunten

<<etc.>>

3.2. praktijkexamen: vergelijking toetstermen
3.2.1

Onderwerp 1: <<naam onderwerp>>
•

3.2.2

Verschil in toetstermen
o Verschil in aandachtspunten

<<etc.>>

Resultaat vergelijking toetstermen:
Bij wijze van conclusie in dit vak een globale beschrijving opnemen van de overeenkomsten en verschillen van beide
opleidingen

4. Opleiding
4.1 Organisatie van de opleiding
4.1.1

•

Welke organisatie voert de opleiding uit?

4.2 Kwalificatie van de trainer/docent
4.2.1

•

Welke eisen worden er aan trainer/docent
gesteld?
o Diploma’s
o Ervaring
o Gevolgde trainingen
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4.3 Trainingslocatie
4.3.1

•

Is de gebruikte praktijkopstelling
representatief voor de praktijk?

4.4 Leerplan
4.4.1

•

Wat is de inhoud van het leerplan
o Leerdoelen/onderwerpen
o Opbouw theorie
o Opbouw praktijk
o Afsluiting

4.4.2

•

Wat is de opleidingsduur?
o Theorie
o Praktijk

4.5 Doelgroep
4.5.1

•

Wat is de doelgroep omschrijving?

4.5.2

•

Wat zijn de instroomeisen?
o Vakinhoudelijke eisen?
o Algemene veiligheidseisen?

4.6 Effectiviteit van de opleiding
4.6.1

•

Hoe wordt de effectiviteit van de opleiding
gemeten?
o evaluatie deelnemers
o evaluatie effectiviteit docenten/trainers
o kwaliteitsmanagementsysteem

5. Bijlagen
5.1 Documentatie van de buitenlandse opleiding
1. Toestmatrijs/toetstermen

{Versienummer/datum
document}

2.

{Versienummer/datum
document}

3.

{Versienummer/datum
document}

4.

{Versienummer/datum
document}
Hiermee verklaar ik bovenstaande naar waarheid te hebben ingevuld:

Bedrijfsnaam
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In te vullen door de WBC
Resultaten vergelijking
1.

Examen

2.

Diploma

3.

Toetstermen

4.

Opleiding

Conclusie/ aanbeveling van WBC:

Een aanvullende onderzoek/audit is noodzakelijk
ja/nee

Naam:
Datum:
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